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ΥΠΟ 

T. A. META 

Ἐν τῷ ὗπ᾽ ào. 1493 κώδικι τῆς Ἠθνικῆς Βιβλιοθήκης ᾿Αϑηνῶν, 

g. 1558—159%, περιλαμβάνεται «βιβλίον παραδοϑὲν Ë τε Τούρκων 

καὶ βαρβάρων, προδηλωτικὸν τῶν ἐσομένων «ἐκ τῶν» ἓν τῷ ὤὦμο- 
πλάτῃ φαινομένων τεκμηρίων». 

“O κῶδιξ οὗτος, ἐκ χάρτου βομβυκίνου, σχήματος 8° (0,94χ0,16), 
ἐκ φύλλων 206, περιέχει προσέτι τὰ ξξῆς ἰατρικὰ κατὰ τὸ πλεῖστον βιβλία 

a) (φ. 1%) Γαληνοῦ περὶ εὐπορίστων βιβλίον a, οὗ ἢ ἀρχὴ μέχρι 
τοῦ 29 κεφ. λείπει. 

(φ. 365) < Βιβλίον β περὶ εὐπορίστων τοῦ I αληνοῦ >. 

B) (Φ. 1085) Τατρικὴν πραγματείαν, ἣς ñ ἀρχὴ (ἀκέφ.) : «τὰς αὐτὰς 
ἡμέρας: εἶτα ἀνελόμενοι ἀποτίϑενται τοῖς οἴκοις. Σύροι δὲ ol τὴν ᾿Απά- 

ἴειαν οἰκοῦντες... > 

y) (Φ. 122%) < Γαληνοῦ ϑεραπείαι πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν ἰοβόλων šo- 
πετῶν καὶ ἱπταμένων καὶ ἐνύδρων ϑηρίων σιληγάς». 

8) (φ. 1918) «Γαληνοῦ περὶ ζώων φϑαρτικῶν καὶ αἵματος, σπερ- 

μάτων τε καὶ ῥιζῶν καὶ μεταλλικῶν καὶ λοωιῶν ϑανατηφόρων καὶ 

τῆς τούτων Φεραπείας». 

s) (@. 1475) « Γαληνοῦ περὶ ζώων φϑαρτικῶν: Περὶ βοτανῶν». 

ο) (φ. 159%) «Βίβλος σοφίας Περσῶν, παλμιιή», μένουσα ἀτελής. 
Ὁ (9. 1604) ᾿Οριβασίου βίβλος ιατρική. 

(p. 167%) «Πρὸς Κωνσταντῖνον τὸν ϑεοστεφῆ καὶ ΙΙορφυρο- 

γέννητον βασιλέα: Τὰς προσταχϑείσας ἐπιτομὰς... περὶ τῆς ζατριιῶν 

ϑεωρημάτων συναγωγῆς ἔσπευσα...» 

Μένει ἀτελὴς ἐν φ. 9066 εἷς τὸ κεφ. ord’. 

Ὃ κῶδιξ ἀτυχῶς δὲν φέρει χρονολογίαν, ἀλλ᾽ 6 I. Σακελλίων ἓν 

τῷ. Καταλόγῳ τῶν χειρογράφων τῆς Ἔθν. Βιβλιοϑήκης νομίζει αὐτὸν 
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«περὶ τελευτῶσαν τὴν IB’ ἕκατονταετηρίδα γεγραμμένον», ó δὲ καϑη- 
γητὴς τῆς “Ἱστορίας καὶ ΠΠαλαιογραφίας ëv τῷ Πανεπιστημίῳ κύριος 
Σ. Κουγέας, ὃν παρεκαλέσαμεν νὰ ἐκφέρῃ γνώμην, τάσσει αὐτὸν εἷς 
τὸν II” αἰῶνα, ὅτε ἣ χρῆσις τοῦ χάρτου εἶχεν ἐπικρατήσει τῆς περγα- 
μηνῆς πρὸς γραφὴν βιβλίων παρὰ τοῖς Βυζαντινοῖς 1). Πρὸς τὴν γνώ- 
μην ταύτην συμφωνεῖ ἀπολύτως καὶ ἣ ποιότης τοῦ χάρτου, ὄντος ἄδρο- 
τάτου °), καὶ ἡ γοαφή, ἥτις περιέχει μὲν γράμματα «μεμεγεϑυσμένα», GAN 
ὄχι ταῦτα κατὰ τρόπον τυπικόν, > γίνεται τὸν ιγ΄ καὶ τοὺς μετέπειτα 
αἰῶνας *). “Odev τὸ χειρόγραφον δύναται μετὰ πυϑανότητος νὰ τεϑῇ εἷς 
τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ II’ αἰῶνος: ὃ χρόνος δ᾽ οὗτος προφανῶς εἶναι 
terminus ante quem ñ πραγματεία πρέπει νὰ ἔχῃ συνταχϑῆ. 

Ἡ ὀρθογραφίᾳ τοῦ κώδικος εἶναι σχετικῶς καλή, ἀλλὰ τὰ ὑπάρ- 
χοντα σφάλματα ἀρκοῦσιν, ἵνα ἀποδείξωσι τὴν ἀμάϑειαν τοῦ βιβλιο- 
γοάφου᾽ καὶ ἣ στίξις εἶναι ὅλως πλημμελής, τὸ δ᾽ ὑπογεγραμμένον ἰῶτα 
γενικῶς λείπει. Λιὸ εἷς τὸ ἐκδιδόμενον κείμενον ὑποσημειοῦμεν μόνον 
τὰς γραφὰς τοῦ χειρογράφου, ἃς πρὸς ἁποκατάστασιν τοῦ κειμένου 
διωρϑώσαμεν. ᾿Ατυχῶς μεταξὺ τῶν φ. 155 καὶ 156 ὑπάοχει χάσμα, ὅν. 
πεσόντος. ἑνὸς πιϑανῶς φύλλου. 

Λεδομένης τῆς παλαιότητος τοῦ κώδικος ἐξέχουσαν προσλαμβάνει 
σημασίαν ἢ εἴδησις, ἣν ἐν τῷ τίτλῳ τῆς πραγματείας αὐτοῦ παρέχοι ὃ 
ἀνώνυμος συγγραφεύς. Μετάφρασιν βεβαίως ἓκ τουρκιιοῦ πρωτοτύπου 
δὲν δύναται νὰ ὑπονοῇ, διότι ñ τουρκικὴ γραμματεία ἔργα παλαιότερα 
τοῦ IA αἰῶνος δὲν παρέχεν καὶ ñ λέξις δ᾽ αὐτὴ δὲν δηλοῖ τι µεταφοα- 
σϑέν, ἀλλὰ μεταδοϑὲν κατὰ παράδοσιν ἤτοι διδασκαλίαν ἄγραφον. `A od 
ye ὁ ἡμέτερος συγγραφεὺς ἐδιδάχϑη τὀφορῶντα τὸ εἶδος τοῦτο τῆς 
μαντικῆς παρά τίνος τῶν ëv τῇ Μικρῷ ᾿Ασίᾳ ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ IA 
αἰῶνος ἐγκατεστημένων Σελτζούκων Τούρκων; Τὸ πρᾶγμα βεβαίως δὲν 

1) Βλ. Θόμψωνος Εγχειρίδιον ἕλλην. καὶ λατ. παλαιογραφίας κατὰ μετάφρ. 
2. Λάμπρου. "AD. 1905 σ. 86. 

5) χονδροῦ καὶ σκληροῦ” βλ. Gardthausen, Das Buchswesen κτλ. 1911 A” α. 118. 
2) Θόμψωνος --- Λάμπρου, ἔνϑ’ ἄν. σ. 287 - 8. Koi ἐν τῷ σχηματισμῷ δὲ τῶψ 

ἄλλων γραμμόχων, πρὸ πάντων τοῦ B, Y, µ, v καὶ u ἔτι δὲ τοῦ σ, οὗ ἡ. τελου. 
tata κεραία, ὅταν δὲν συνάπτηται πρὸς τὰ ἑπόμενα, ἀνέρχεται μέχρις αὐτῆς 
τῆς γραμμῆς τοῦ χαρακώματος, παρουσιάζει μεγάλην ὁμοιότητα πρὸς τὴν τοῦ 
cod. Ottob. οτ. 344 τοῦ ἔτους 1177 (moB2),Franchi de’ Cavalier u. Lietzmann, Spe. 
cimina codd. graecorum Vaticanorum do. 31) καὶ τὴν τοῦ cod. Vat. er. 9981 
τοῦ ἔτους 1909 (αὖτ. dg. 85), ἀλλὰ καὶ τὴν τοῦ cod. Paris. gr. 1159 τοῦ ἔτους 
1386 (πρβλ. Omont, Fac-Similés des mss ərecs datés dela Biblioth. nat. xiv. LIT). 
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φαίνεται ὅλως ἀπίϑανον καὶ δυνατὸν νὰ συνέζη οὗτος μετὰ τῶν ἄλλο- 
φύλων ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ. ᾿Αλλὰ πολὺ πρότερον, ἀπὸ τῶν μέσων τοῦ IA’ 
αἰῶνος, ἔχομεν τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ πραγματείαν ἀναφερομένῃν εἷς ἔϑος 

τῶν μαντευομένων κοινότατον παρ᾽ Ἕλλησι, τὴν ὠμοπλατοσκοπίαν καὶ 

οἰωνοσκοπίαν 1. Πρὸς ταύτην παρυβαλλομένη ñ τοῦ ἀϑηναϊμοῦ χειρο- 

γράφου φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως διάφορος κατά τε τὴν ἔκτασιν καὶ 
τὴν γλῶσσον᾽ ἐν ᾧ ἣ τοῦ Ψελλοῦ ἐνδιατρίβει εἷς τρία μόνον ἐρωτήμαται 
ᾗ ἡμετέρα ἐπεκτείνεται εἷς ἕνδεκα, ἀποβλέπουσα εἷς εὐρύτερον ἢ ἐκείνη 

σκοπόν, διότι ὃ Ψελλὸς αὐτὸς λέγει «οὗ γὰρ τὰ κατὰ μέρος διασαφῆ- 

σαί σοι προειλόμεϑα, ἀλλ᾽ οἷον ἀφορμιὶς παρασχεῖν τῆς ἐντεῦϑεν μαν- 

τείας ». “AM? ὅτι ὃ λόγιος κατὰ τὰ ἄλλα συγγραφεὺς αὐτῆς ἐγίνωσκε 

τὴν πραγματείαν τοῦ περιπύστου Ψελλοῦ καὶ εἶχεν αὐτὴν ἢ κοινήν τινα 
μεν αὐτοῦ πηγὴν ta’ ὄψιν κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἔργου του, δύναται, 

γομίζω, ν᾽ ἀποδειχθῇ καὶ ἐξ ἀντιπαραβολῆς αὐτῶν. ἐπὶ ἑνὸς ἐρωτήματος: 

Μιχαὴλ 'Ψελλοῦ 
9 / 

᾿Ανωνύμου 

<Ë δὲ περὶ πολέμου “hi θέλεις γνῶναι τὸν ἐξιόντα πρὸς πόλε- 

τις ἐρωτῴη, εἰ μὲν ἔν | μον νικῶντα ἢ τὸν πολεμούμενον, καθὼς εἷ- 
πὲ ϱ τ πω ~ > 3, - ~ 

τῷ δεξιῷ μέρειτοῦ Duo- | onta ποίησον. Hav ἴδῃς ἐν τῷ δεξιῷ 
΄ 5 Q u S μας > " ~ δι Ζ 2 ς ` 5 

πλότου ἐρυϑρὸν φανείη | μέρει τοῦ ὠμοπλάτου ἐρυϑρὰν οὖσαν 

γεφέλιον ἢ ἓν θατέρῳ | ὥσπερ νεφέλην, σημεῖον ἔστω σοι µε- 

μέρει yogur) ἐπιμήκης | γίστου πολέμου καὶ αἱματεκχυσίας καὶ 
\ Ζ > 4 c. c ~ ΜΝ ° 3 ` s ~~ 3 

καὶ μέλαινα, ἄνελε, ὅτι | ἥπτης τῶν πολεμουμένων" εἰ δὲ ἓν τῷ ἄρι- 
2 ο {1 z ο 

μέγας εσται σιόλέμος εἰ 

δὲ ἄμφω τὰ µέρη κατὰ 
a VS ΄ = an 

φύσιν ἴδοις λευκά, εἰρή- 

νην μέλλουσαν χρήστηρί- 

ale». | 

στερῷ: μέρει ἴδοις ὥσπερ ἶνας ὅσει μή] - 

δις μελαίνας, καὶ τοῦτο τὰ ὅμοια ση - 

µαίνει εἰ δὲ ἴδοις ἓν τῷ δεξιῷ μέρει μέλαι. 

γα» ὥσπερ νεφέλην, εἰς ἧτταν καὶ ἀπώλειαν 

τῶν τε ὕππων καὶ τῶν κινουμένων πολεμίων 

λογίζου" εἰ δὲ ἴδοις ἐν τῷ ἀριστερῷ μέρει 

ἐρυϑρότητα οὖσαν, ὁμοίως ἀπώλειαν τῶν ἐξι- 

όντων πολεμίων προγίνωσκε" εἰ δὲ ἴδοις ἀμ- 

φότερα τὰ μέρη κατὰ φύσιν λευκὰ ὄντα 

καὶ μόνον πρὸς τὰ ἄκρα κύκλῳ μεμελασμιένα, 

τοῦτο ἀμιξίαν τοῦ πολέμου δηλοῖ.» 

1) Ταύτην ἐκ κώδικος βιενναίου ἐξέδωκεν ó FR. ffercher ἐν Philologus VIII 

(1853) o. 166 - 8 καὶ ὁ N. P. Πολίτης ἐν Παρϑενῶνν Β΄ (1872) σ. 1095 -7' ὅπο- 

σπάσματα αὐτῆς ἐν Λαογο. Ἀυμμείπτοις Α΄ o. 7. 
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Καΐτοι παρὰ τῷ ἀνωνύμῳ τὸ ἐρώτημα τίθεται σύνθετον, ἔξετα- ζομένου ἅμα τίς τῶν πολεμίων OQ νικήσῃ, ἀλλ" εἷς ὅσα ἀφορῶσι τὸ ἁπλοῦν περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης ἐρώτημα ἣ συμφωνία τῶν σημειώ- 
σεων εἷς τὴν βάσιν, ἔν τισι δὲ καὶ τὴν λέξιν εἶναι προφανής. Λύναται βέβαια νὰ ὑποτεϑῇ καὶ ὅτι ἀμφότεροι οἳ συγγοαφεῖς ἥντλησαν ἐκ τῆς αὐτῆς ἀγνώστου εἷς ἡμᾶς πηγῆς *) πιϑανὸν καὶ ὅτι τὴν πραγματείαν 
του Ó ἡμέτερος συγγραφεὺς ἀπήρτισεν ἐξ ἀμέσου παρατηρήσεως τῶν 
παρὰ τῷ λαῷ ἐϑιζομένων. ᾿Αλλὰ καὶ οὕτως ἢ σχέσις τοῦ ἀνωνύμου 
πρὸς τὴν πρὸ αὑτοῦ γραπτὴν καὶ προφορυτὴν παράδοσιν καϑορίζεται 
σαφῶς. Ὡς δ᾽ 6 καθηγητὴς x. A. Κεραμόπουλος παρετήρησεν *), «ἂν 
ἧτο ἐκ Τούρκων, δὲν ϑὰ ἠρμήνευε τοὺς κύκλους ὥς προμαντείαν γάμου 
(σελ. 10, 29), ἐπειδὴ οἳ Τοῦρχοι μὴ ἔχοντες στέψιν κατὰ τὸν γά- 
μον, δὲν ἠδύναντο νὰ σκεφθῶσι πρόγνωσιν διὰ τοιούτου σημείου. Mó- 
νοι οἵ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔστεφον ἀποτροπιαστικῶς τὴν νύμφην καὶ τὸν γαμ- 
βρὸν καὶ ἐντεῦϑεν ἐπεβλήϑησαν ot στέφανοι εἷς τὸν χριστιανικὸν γάμον» 3). 

᾿Αλλὰ πῶς πρέπει νὰ ἐξηγήσωμεν τὴν μνείαν τοῦ ὀνόματος τῶν «Τούρκων καὶ βαρβάρων» εἲς τὸν τίτλον βιβλίου, σκοποῦντος νὰ πα. ϱάσχῃ ὑποτύπωσιν ἑλληνικοῦ ἐϑίμου καὶ ἑλληνιιῶν δοξασιῶν; Εἶναι 
κοινὴ πίστις ὅτι τῶν ἀλλογλώσσων καὶ ἀλλοθρήσκων $ μαγικὴ τέχνη εἶναι τελειοτέρα. Καὶ σήμερον παρ᾽ ἡμῖν τῆς γύφτισσας καὶ τοῦ χότζα at μαγγανεῖαι νομίζονται δραστικώτεραι καὶ τὰ μαντεύματα ἀληϑέ- στερα καὶ συχνὰ εἷς αὐτοὺς προσφεύγουσιν of ἐπιθυμοῦντες Sid μέσων 
μαγικῶν ν᾿ ἀσφαλίσωσι τὸ ζητούμενον 3), Καὶ 6 ἀνώνυμος συγγραφεὺς ἀποδίδων τὴν πραγματείαν του εἷς πηγὴν τουρκικὴν καὶ καθόλου βαρ- βαρικήν, ζητεῖ πιθανῶς διᾶ τούτου νὰ προσδώσῃ εἰς τὴν μαντικὴν αὖ- 

|) Κατὰ τὸν Lawson, Modern greek Folklore and anc. gr. Religion 1910 o. 825, τὰς γνώσεις του ó Wedhog χρεωστεῖ εἰς τὰ ἐγχειρίδια τῶν ἀρχαίων μάντεων. 3) "H παροῦσα διατριβὴ ὑπεβλήϑη εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τοῦ ἥμε- τέρου Πανεπιστηµίου ἐπὶ διδακτορίᾳ. 
5) Πρβλ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Β΄’ 933 <H στεφανηφορία ἧτο κατ’ ἐξο- χὴν ἑλληνικὸν ἔϑος... καὶ ἐν τοῖς γάμοις ἐφόρουν στεφόνους ot νυμφίου, συνή- ϑως δὲ καὶ οἳ συνεορτάζοντες». 
4) Αὐτὸς πυϑανώτατα, εἶναι ὃ λόγος, δι᾽ ὃν καὶ παρὰ τοῖς Βυζαντινοῖς oí μάντεις καὶ of φαρμακοὶ συνήθως ἀναφέρεται ὅτι ἦσαν ἐϑνικοί, καὶ ὄχι ἢ αὐστη- ρότης τῶν νόμων καὶ τῶν κανόνων, διότι τὸν φόβον, τὸν ἐκ τῶν σωματικῶν ποινῶν, ϑὰ εἶχον κατὰ μείζονα λόγον οἳ ἐν τῷ Ῥυζαντινῷ κράτει ζῶντες ἀλλό- φυλοι' πρβλ. Νομοχάνονα τοῦ 17’ αἰῶνος ἐν Auoye. IY 838511 “Όσοι μαν- τεύονται εἰς ἀλλόφυλαν νὰ κάμουν παιδία" 388,98 ;Ακόμα ὅσοι μαντεύονται sic “Εβραίους καὶ εἲς ᾿Αγαρηναῖς. "Αλλας μαρτυρίας βλ. ἐν Λαογο. Ζ΄ 319 σημ. 1-9. 
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τοῦ τὸ χῦρος ὀθνείας σοφίας, ὣς ó αὐτὸς πυϑανῶς κάμνει καὶ εἲς τὴν 
συνεχομένην μετ᾽ αὐτῆς παλμικήν, ἣν ἀποδίδει εἷς τὴν «σοφίαν ΠΠερ- 
σῶν»1). Ἴσως δ᾽ εἷς τοῦτο ἔδωκεν αὐτῷ ἀφορμὴν αὐτὴ $ φράσις τοῦ 

Ψελλοῦ, ἀποκαλοῦντος τὸ χρηστήριον τῆς ὠμοπλατοσκοπίας «βάρβαρον 

καὶ ἀλλόκοτον». 

Λυστυχῶς ἢ ἀφήγησις διακόπτεται εἷς σημεῖον τῆς ὅλης πραγμα- 

τείας ἐξόχως διαφέρον, τὴν πρᾶξιν, ἕξ ἧς τὸ ὄργανον τοῦ μαντεύματος 

λαμβάνεται.᾿Λλλὰ δύναται, νομίζω, τοῦτο νὰ συμπληρωϑῇ ἐκ τοῦ Ψελλοῦ 

τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ μέχρι τινὸς τὰ χείμενα κατ ἔννοιάν συμφωνοῦσιν, 

ὧς ἕπεται : 

Pehhod ᾿Ανωνύμου 

«Οἱ γὰρ ἐντεῦϑεν χρηστηριάσοντες πρόβα- «᾿Πκλεξάμµενος ἔκ προ- 

τον ἢ ἄρνα τῆς ἀγέλης ἀπολεξάμενοι πρῶ- | βάτων ἢ ἐξ ἀρνῶν λάβε 
M \ - awa > ` + , Vow , ~ τον μὲν κατὰ γοῦν τιϑέασιν ἢ καὶ τῇ γλώσσῃ | καὶ ὃ ἂν βούλῃ τῶν µελ- 

προφέρουσιν περὶ οὗ ἂν μαϑεῖν βούλοιντοϑ)᾽ | λόντων μαϑεῖν προονο- 

εἴτα καταϑύσαντες τὸν ὠμοπλάτην τοῦ παντὸς | ματίσας ὃ) σφά «ξονλ...» 

ἀφαιροῦσι σώματος, ὡς μαντεύματος ὄργα- 

νον καὶ τοῦτον ἄνϑραξιν διοπτήσαντες καὶ 

ἀπογυμνώσαντες τῶν σαρκῶν ἐντεῦϑεν τὰς 

“σημειώσεις τῆς τῶν ἐρωτημιάάτων ἐκβάσεως 

ἔχουσιν». 

᾿Αξία σημειώσεως ὥσαύτως εἶναι ἢ παραγγελία τοῦ ἀνωνύμου πρὸς 

τὸν ἐρωτῶντα «περὶ πληϑυσμοῦ ϑρεμμάτων»᾽ «εἰ ϑέλεις γνῶναι περὶ 

τούτου, λαβὼν ἐκ τῶν πρωτείων) Ἀρεμμάτων Epnoov ὕδατι ϑερμῷ 

καί, ἐὰν ἴδῃς» κτλ. (o. 9,59). 

Ἐπειδὴ δὲ πρώτη μεταξὺ τῶν ἐρωτημάτων τίθεται ἣ «κατάστασις 

τοῦ. ἀέρος», αὕτη δὲ μόνη ἐλλείπει ὅλως ἔκ τοῦ βιβλίου, πιϑανῶς διε- 

λαμβάνετο ëv τῷ φύλλῳ τούτῳ, ὅπερ ἐξέπεσεν. 

Ἔπεται τὸ βιβλίον. 

1) Πρόχειρος αὐτῆς παραβολὴ πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ Diels ἐν Abhandl. d. (δη. 

pr. Akad. d. Wiss. 1907 καὶ 1908 δηµοσιευθέντα κείμενα πείθει ὅτι οὐδεμίαν 

αὕτη ἔχει ὁμοιότητα, πρὸς τὰ περσικά, τὰ ἀραβικὰ καὶ τουρκικά, μᾶλλον δ᾽ ἀπέρ- 

ϱθυσεν' ἀμέσως' ἐκ τοῦ γνωστοῦ περὶ παλμῶν ἔργου τοῦ Μελάμποδος, ὥς προσ: 
εχῶς ϑὰ διαλάβω. 
] 2) Τρβλ. «ἐπί τινι ἢ περί τινος ϑύεσϑαι πρὸς τὴν Ὀεύτητα ἀπηυϑύνοντο μὲ 

"μίαν ὡρισμένην ἐρώτησιν» (Stenge/, Opferbrauche der Griechen 1910 o. 10). 

) ἨἩρβλ, Λαογραφίας Z° o, 497 σημ. 3, πρὸς δὲ P, Stengel, ἔνϑ. ἄν. σ, 1-9, 55 
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Βιβλίον παραδοθὸν ἔκ τε Τούρκων καὶ βαρβάρων, 
προδηλωτικὸν τῶν ἐσομένων «ἐκ τῶν; ἐν τῷ ὦμο. 
πλάτῃ φαινομένων τεκμηρίων. 

“Λέγομεν ὅτι ἐκ τῶν παρόντων τεκμηρίων προέγνωσται ταῦτα" 
5 ἀέρος κατάστασις, νίκη καὶ ἧττα πολέμου, πραγματείας ἔκβασις καὶ 

ὁδοιἱορίας, κίνδυνος ϑανάτου, ζωῆς διάρκεια καὶ λοιπῶν πραγμᾶ- 
> 

-« των τελείωσις. ᾿Εελεξάμενος ὃς προβάτων ἢ ἐξ ἀρνῶν λάβε καί, 
ial > 4 ~ # ~ ΄ Ῥ be ὃ ἂν βούλῃ τῶν μελλόντων μαϑεῖν, προονοματίσας σφά ζξον» 

[ᾳῳ. 156“ ] ὠμοπλάτου, τὸ ἐναντίον λογίζου. 111 θέλεις γνῶναι 
10 τὸν ἐξιόντα πρὸς πόλεμον νικῶντα ἢ τὸν πολεμούμενον, καϑὼνς 

εἴρηται ποίησον: ἐὰν ἴδῃς ἐν τῷ δεξιῷ μόρει τοῦ ὠμοπλάτου ἔρυ- 
ϑρὰν οὖσαν ὥσπερ νεφέλην, σημεῖον ἔστω σοι μεγίστου πολέμου 
καὶ αἱματεκχυσίας καὶ ἥττης τῶν πολεμουμένων: εἰ δὲ ἐν τῷ Qo 
στερῷ μέρει ἴδοις ὥσπερ ἵνας ἐπιμήκεις μελαίνας, καὶ τοῦτο τὰ 

15 ὅμοια σημαίνει: εἰ δὲ ἴδοις ἐν τῷ δεξιῷ μέρει μέλαιναν ὥσπερ νε- 
φέλην, εἰς ἧτταν καὶ ἀπώλειαν τῶν τε ἵππων καὶ τῶν κινουμένων 
πολεμίων Λογίζου: εἰ δὲ ἴδοις ἐν τῷ ἀριστερῷ μέρει ἐρυϑρότητα 
οὖσαν, ὁμοίως ἀπώλειαν τῶν ἐξιόντων πολεμίονν προγίνωσκε εἰ δὲ 
ἴδοις ἀμφότερα τὰ μέρη κατὰ φύσιν λευκὰ ὄντα καὶ μόνον πιρὸς 

20 τὰ ἄκρα κύκλῳ μεμελασμένα, τοῦτο ἀμιξία» τοῦ πολέμου δηλοῖ. 
Διὰ ϑαλάσσης. |φ. 15065} ΙΙ θέλεις γνῶναι τοῦ διὰ θαλάσσης 

ἀποδημοῦντος τὴν ἔκβασιν, κατὰ τὰ εἰρημένα ποιήσας, ἐὰν ἴδῃς ἓν 
τῷ δεξιῷ μέρει ὥσπερ tvac ἀγκιστροειδεῖς ἔρυϑράς, ἀναλόγως τοῦ 

΄ LA ~ =< zm. ΄ * 2 Y: 2 πλήθους κίνδυνον τῶν ἀποδήμων σημαίνει: si δὲ ἓν τῷ ἄριστε- 
25 ϱῷ μέρει ἴδοις πεπερασμένην εὐϑεῖαν ἐρυϑράν, σημειοῦ ἔκβασιν τοῦ 

ἀποδημοῦντος πολυχάρμονα καὶ ἐπικερδῆ' ἁπλῶς δὲ εἰπεῖν, ὅσας 
x” ς / 9 ~ 8 9 αι 2 ΝΕ τν . ἴδῃς ἑκατέρωϑεν ἀγκιστροειδεῖς γραμμιάς, ἀνάλογον ἀπώλειαν νόει 

` \ > a 5 ve c 3/ 2 ΝΑ \ > / καὶ τὰς ἔπιμήκεις εὐϑείας ὅσας ἴδῃς, ἀνάλογον χαρὰν ἐπινόει. 
Περὶ νόσων καὶ ὑγείας. Ei δὲ θέλεις γνῶναι νόσους ϑανασύμους 

4 προξγνωσται 8 ἐὰν βούλει πρὀὀνοματίσας 12 οὗσσαα» 18 τῶν πο- 
Λεμούμενον 14 ἴδης 16 εἴδης 17 εἰ δὲ ἴδοις} ἐνταῦθα μόνον τοῦ βιβλίου 
ἀπαντᾶται ἣ γραφὴ αὕτη, ἣν ἀποκατέστησα πανταχοῦ ἀντὶ τοῦ εἰ ἴδῃς, 
εἴδῃς, ἐπειδὴ πιϑανώτερόν μοι φαίνεται ὅτι ὁ βιβλιογράφος παρεσύρϑη ἐκ τοῦ 
συχνοτάτου ἐν τῷ βιβλίῳ «ἐὰν ἴδῃς» ἢ ὅτι ὃ συγγραφεὺς δὲν ἐγίνωσκε τὴν χρῆ- 

ιν τοῦ εἰ. 21 Διαϑαλάσσης (δὶς) ϑέλης. 
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ἔν οὔεῳ καὶ χώρᾳ ἢ ὑγεία», κατὰ τὸν. εἰρημένον τρόπον ὀνοματί- 
σας, σκόπει: καί, ἑὰν ἔχῃ τὸ δεξιὸν μέρος ἶνας ὀρϑὰς ἐρυϑράς, ἆνα- 
λόγους τοῦ σπιλήϑους γόει τὰς νόσους καὶ ϑανάτους: εἰ δὲ ταύτας ἓν 
τῷ ἀριστερῷ ἴδοις, ϑγείαν καὶ νόσων. ἀπαλλαγὴν γίνωσκε ἓν πᾶσιν. 
i Q. 

τοῦτο ὑγείαν δηλοῖ. 

-ᾱ Ë ` ΄ . W: 4 4, 

δεξιὸν μέρος λευκὸν καὶ καθαρό», καὶ 574] | δὲ ἴδοις τὸ 

Περὶ μενοστάσεως ἐν τόπου. εἰς τόσον. F θέλεις γνῶναι 
τὴν τῆς τοπικῆς μεταστάσεως ἔκβασιν dnola ἔσται, ws ἀνωτέρω 
εἴρηται, σιροογοµατίσας διασκόπησον. “Hoy ἴδῃς ἓν τῷ δεξιῷ μέρει 
πρὸς τὰ ὄνω Qç οἵαν νεφέλην ἔρυϑρά», σημειοῦ ταχυτῆτος ετάστα- 
ow ἀγαϑῆς & τόπου ἐπὶ τοσοῦτον ὅσον ἐγγίζει πρὸς τὰ ἄνω ἢ νε- 

Ζ 5 ` > ` W: A , =Q 4 5 1 x 2.5 δὲ ( φέλη: εἰ δὲ εἷς τὸ αὐτὸ μέρος ἴδοις ὥσπερ ἶνας ὀρϑὰς ἀπὸ ἄνωϑεν 
ἕως κάτω, ἔν τῇ μεταστάσει λογίζου πιρερίαν καὶ θλῖψιν τὴν ἐπὶ γυναιλεί- 
εἰ δὲ ἴδοις ἐν τῷ δεξιῷ μέρει ἀγκιστροειδεῖς γραμμὰς ἐρυϑρὰς ἢ 
μελαίνας, μὴ μεταστῇς éx τοῦ τόπου: κίνδυνον γὰρ ἀπώλειαν δηλοῖ. 

Ιερὶ ἀσϑενοῦντος. Ei βούλει γνῶναι. τὸν ἀσϑενοῦντα εἴ σῴ- 
x 21 Ni / ` λ 2 Z. 4 8 ` x” 5 byes! Ba. st ζεται ἢ κινδυνεύει, κατὰ τὰ εἰρημένα πουήσας, édv ἴδῃς ἓν τῷ δεξιῷ 
μέρει μίαν μόνον ἵνα πεπερασμένην ἀπὸ ἄνωϑεν ἕως κάτω ἔου- 
Pedr, σημειοῦ μακρονοσίαν μόνον: εἰ δὲ ἴδοις πολλὰς ἓν αὐτῷ ἶνας, 
κίνδυνον θανάτου [φ. 157°] ταχὺν νόει: εἰ δὲ ἴδοις ἔν τε τῷ ὅρι- 
σιερῷ καὶ δεξιᾷ, μέρει. Dos ἢ σπιλάδας μελαίνας, ϑγείαν καὶ μα- 
κροζωἵαν διάγνωνϑι. 

Περὶ δεσμέου. Hi θέλεις γνῶναι δεσμίου λύτρον ἡ ἓν τοῖς 
δεσμοῖς ϑάνατον, καϑὰ προείρηται πράξας, ἐὰν ἴδῃς ἓν τῷ: δεξιῷ 
μέρει καὶ τῷ ἀριστερῷ ἵνας ὀρϑὰς ἐρυϑράς, εἰς λύτρωσιν τοῦτο 
καὶ ζωὴν. τοῦ δεσμίον σκόπει ἀναλόγως τῶν φαινομένων iva εὖ 

κ x” λ z \ 5 ( ΄ > , - Kx: ~ ος δὲ ἴδοις κατὰ πλάτος τὰς εὐϑείας, ἀναλόγως τοῦ πλήϑους τῶν εὖθει- 
dy τοὺς χρόνους τῶν δεσμῶν ἐπιλόγισαι: εἰ δὲ ἴδοις τὰς αὐτὰς 

5 () £ \ ` ` ~ 5 a 5 2 - - Ώ 2 εὐϑείας πρὸς τὴν λαβὴν τοῦ ὠμοπλάτου οὔσας, ἐν τοῖς δεσμοῖς ϑά- 
νατον ἐπενόει. 

Περὶ σιληϑυσμοῦ Ἀρεμμάτων. Ei ϑέλεις γνῶναι περὶ τούτου, 
λαβὼν ἐκ τῶν πρωτείων ϑρεμμάτων ἕφησον ὕδατι ϑερμῷ καί, ἐὰν 

y. 9} 5 4 / ς \ r 4 2 z , c ἴδῃς ἀμφοτέροις μέρεσιν ¿ooy νεφέλας ἁμαυράς, γίνωσκε ὅτι πλη- 
ϑυνϑήσονται ἀναλόγως τοῦ πλήϑους τῶν νεφελῶν: εἰ δὲ ἴδοις ἔρυ- 

4 ὑγείας 8 ὁποῖα 9εἴδης 10 οἷα νεφέλην 18 δλίψω 15 μέλαινας 
πίνδ.. ἀπώλειαν] ἴσως: κίνδυνον ἀπωλείας 18 ἴνα 19 (καὶ 21. 80) νας 
93 ἔφησον 98 ὡσὰ νεφέλας. 
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ϑράς, ἡ ἀπώλεια ἔσται ἀναλόγως τοῦ πλήϑους τῆς ἐρυϑρότητος. 

Περὶ πένητος καὶ σιλουσίου. |φ. 1585| El γνῶναι ϑέλοις πέ- 

vyta εἶ πλουτήσει καὶ πλούσιον εἰ πένης ἔσται, ὧς εἴρηται ποιήσας, 
9 3: 3) κ. A ra 5 2 ` 5 z 5 rd ~ , 

ἐὰν ἔχῃ τὸ δεξιὸν µέρος ἶνας ὀρϑὰς ἐρυϑράς, ἀναλόγως τοῦ σιλή- 
ε 2 , > ΖΛ XN 3 9 , Ë 2 Ἕν... 5 ϑους ὁ πλούσιος πένης ἔσται, ἐὰν δὲ ἔχῃ ἀμφότερα τὰ µέρη Doc 

» ` 7 e / 4 > ` 5 / 5 2 

ὀρϑὰς μελαίνας, ὁ πένης πλουτήσει εἰ δὲ ἀναμεμιγμένας ἴδοις ἐρυ- 

ϑρὰς ταῖς μελαίναις, ó πλεονασμιὸς τοῦ ἑτέρου νυεήσει τὸ ἕτερον κατὰ 
b | > 8, / 5 \ 5 / \ ΄ ” 5 Γοργὰ 

τὸν εἰρημένον τρόπον: sË δὲ ἴδοις λευκότητα καὶ μόνην ἓν αὐτῷ, 

τοῦτο διαμένει µέχρι ὑανάτου. 

10 Περὶ ἑρωμένης γυναικός. Li σπουδή σοι προειδέναι, εἰ ταύ- 

της ἐρῶν ἐπιδέχεταί σοι ταύτῃ συναφθῆναι, καϑὰ πολλάκις εἴρηται 

προονοματίσας, ἐὰν ἴδῃς ἐν τῷ δεξιῷ μέρει τοῦ ὠμοπλάτου ὥσπερ 

τινὰ νεφέλην ἐρυϑράν, σημειοῦ ὅτι καὶ ἑκούσης τῆς ἐρωμένης Sods 

τὸ σπουδαζόμενον: εἰ δὲ ἴδοις τὸ δεξιὸν μὲν κἀθαρόν, τὸ δὲ ἄριστε- 

15 ρὸν ϑαμβόν, ἀδύνατός σοι τούτου ἣ διεξάνυσις. 

Περὶ πολυπαιδίος καὶ ὀλιγοτεκνίας. Fü διὰ γνώσειός σοι 

σπουδάζεται πολυτεκνίαν καὶ ὀλιγο- [Φ. 1588] τεκνίαν καὶ περὶ τῆς 

τούτων ζωῆς μαϑεῖν, εἶσει οὕτως: κατὰ τὰ προειρημένα συμπαρα- 

νάµος, ἐὰν ἴδῃς τὰ ἄνω μέρη ἤτοι πρὸς τὸ λεγόμενον τραγανὸν κα- 

20 ϑαρότητα καὶ λευκότητα, τοῦτο λογίζου εἰς ὀλιγοτεκνίαν εἰ δὲ ἴδοις 

καὶ τὸ ἀριστερὸν καϑαρὸν καὶ λευκόν, τοῦτο καὶ εἷς στέρησιν λογί- 
x =. 4 ` ΄ . 9 \ 5” > \ 5 z ~ 

Cov τῆς γαμετῆς διὰ ϑανάτου᾽ εἰ δὲ ἴδοις εἰς τὸ ἄνω μέρος τοῦ 

ὠμοπιλάτου πλησίον τοῦ τραγανοῦ ἶνας ἐρυϑρὰς καὶ μαύρας καϑά- 

περ γοαμμιὰς τὰς év ὑφάσμασιν, ταῦτα πολυτεκνίαν σηµαίνει, εἰ μὲν 

25 περισσότερα τὰ ἐρυθρά, ἀρρένων, εἰ δὲ πλείονα τὰ μέλανα τῶν 

γραμιμῶν, ϑηλειῶν πλῆϑος. “Ομοίως καὶ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους 

ἐὰν ἴδῃς ἶνας καὶ στιγμὰς ἐρυϑρὰς καὶ μαύρας, καὶ τοῦτο πολυτε- 

ονίαν καὶ ζωὴν σημαίνει εἰ δὲ ἴδοις τὸ δεξιὸν μέρος ἔχον ἐρυϑροὺς 

ἢ μέλανας κύκλους dost στεφάνους, τοῦτο κατὰ τὸ μέτρον τῶν 

30 στεφάνων, γυναικῶν συζυγίαν λογίζου: εἰ δὲ μόνον ἐρυϑρούς, τοῦτο 
° Ζ ~ Γ £ Q a A ~ > \ / ος ο 

εἷς πρόσωπον γυναικῶν [φ. 159%] σπ{ολεμωιῶν» καὶ μαχίμων ἡγοῦ 

εἰ δὲ μέλανας, τοῦτο εἷς καταδεδουλωµένας 1) λογίζου. 

ὃ πλούσια 4{0α vag 6 μέλαινας πλουτίση Š κατὰ τὸ εἰρημένον i 7 ΟΊ} 
19 πρὸ ὀνοματσας 13 ἑκούσσης 15 διεξάνυσης 76 διαγνώσεώς 78 εἴπη 

18 συμπαρανάμος | πιϑ. κακὴ ἀνάγνωσις τοῦ βιβλιογράφου ἀντὶ συμπερανάμενος 
23 (καὶ 97) ἴνας 39 μέλαινας. 

1) Μαχίμους γυναῖκας λέγει τὰς ἐριστικάς, τὰς φιλονίκους: καταδεδουλωμένας 

τὰς ὑποτεταγμένας, τὰς πειϑηνίους (βλ. Sophocles Lexicon) 
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Περὶ ὠμοπλατοσκοπίας διέλαβεν 6 ἀείμνηστος N. T. Πολίτης ἓν 
τῷ ᾿Ἠαρθενῶνι Β΄ (1819) σ. 1095 -τ καὶ τῇ Ἑστίᾳ Α΄ (1876) o. 991.2, 
& ἧς ἀνεδημοσίευσεν ἐν Λαογρ. Συμμείκτοις Α΄ 77-79: γράφων δ᾽ ἆλ- 
λαχοῦ περὶ δεισιδαιμονίας τάσσε. τὴν stir ell ir μετὰ τῶν οἷ. 
ὠνῶν, τῆς σπλαγχνοσκοπίας χλπ. εἷς τὰς δεισιδαίµονας πράξεις, τὰς κοι- 
γὰς εἷς πολλοὺς λαούς, οἵτινες «ἐνλαμβάνουσιν ὡς ἔχοντα συνάφειαν 
πρὸς τὰς ἀνϑρωπίνους πράξεις φαινόμενα ἢ γεγονότα παντελῶς ἄσχετα 
πρὸς ταύτας»]). Καταδειινύων δὲ τὸ ϑρησκευτικὸν στοιχεῖον, ὅπερ εἷς 
τὰς περὶ αὐτῆς δοξασίας ὑπόκειται, ἐξαίρει τὴν ἐπίδρασιν, ἣν ἢ βαϑέως 
ëv τῇ συνειδήσει τοῦ λαοῦ ἐρριζωμένη πεποίϑησις εἷς τὴν τοιαύτην μαν- 
τείαν ἔσχεν οὗ μόνον ἐπὶ τῶν πηάξεων τῶν ἁρματωλῶν, ἄλλ᾽ < ἐνίοτε 
καὶ ἐπὶ ἱστορικῶν τινῶν γεγονότων ἔτι» 3) καὶ ἐπάγεται «Ὥς τινες παρε- 7 wisha, a. 8 τήρησαν, T) ἁμοπλατοσκοπία εἶναι λείψανον τῆς ἱεροσκοπίας τῶν ἀρχαίων: 
2 - ἀλλὰ πρὸς ταύτην σχέσιν μᾶλλον ς ; š, See 20 2. 

ἢ συνήϑευα τοῦ ἐξετάζειν ἑχτὸς 
τῆς ὠμοπλάτης τὸ ἧπαρ, τὸν σπλῆνα, τὰ ἔγκατα τοῦ ἀμνοῦ, ἐὰν παρα- 
δεχθῶμεν ὥς ἀληϑῆ τὴν περὶ ὑπάρξεως τοιαύτης συνηϑείας ëv 'Aoxo- 
dig μαρτυρίαν τοῦ ἓν ἀρχῇ τοῦ παρόντος αἰῶνος ἐπισκερϑέντος τὴν 
Ἑλλάδα Γερμανοῦ Βαρϑόλδυ. Elva ἀληϑὲς ὅτι παρ᾽ οὐδενὶ τῶν ἄρ- 

1) Λαογρ. Σύμμ. Δ΄ 41. 
2) Thy πίστιν τῶν ἁρμοτωλῶν sic τὴν τοιαύτην μαντείαν ἐκληρονόμησαν 

οἵ κατόπιν ἀναφανέντες λῃσταὶ καὶ πλοῖστα παραδείγματα ἀναφέρονται λῃστῶν 
πληροφορηϑέντων ἐν τῆς ὡμοπλότης τὴν κύκλωσιν ἢ τὴν μέλλουσαν ὀξόντωσίν 
tov. Κατὰ τὴν ἀφήγησιν τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ λῃστάρχου Κίτσου Ντοβέλη «μιὰ good 
ὁ Νταβέλης, ὁ Κακαράπης κι 6 Καλαμπαλίκης εἶχαν ληγιέοι ̓ ς τὸν "ἔλυμπο Θερυείου ΗΝ š ᾿ š Os # ἔσφαξαν ἕνα κριάρι, γιὰ νὰ φάν ἢ συμμορία. ob xadyoour γιὰ νὰ pdr, ἔβγαλαν 
any σιλάτῃ καὶ τὴν κοίταδ᾽ ó Κακαράπης. Νὰ φίβγουμι, Νταβέλη, λέει, πλάκοσι 
παγάνα. — Αἵ χάο᾽ οὐρὲ Κακαράπ, πέταξ᾽ τὴν πλάι’ ἀπουκεῖ xi φάξ ψγουμί.---Θάρ- 
ρεγρις ὅτ λυπᾶμι τὴ Comp μ᾿; λέει οὗ Κακαράπς. Ὅμι λέει οὖρε ἡ πλόέξ sie σουστὰ 
xt μουλουγημένα. Kal γιὰ νὰ σᾶς ἀπουδε είξου, δὲ σᾶς ἀφήνου νὰ φᾶτι κατουρῶ τοὺ 
σφαχτό. K' ἄβγαλι τὴ φύοή Ç κἱ οὔρησι τοὺ σφαχτό. Σὲ λίγουτοὺ καραοὺλ' εἰδιοσιοί- 
Hot τὴ συντροφιὰ ὅτ ἡ παγανιὰ ἔρϑιτι xà vd σκασα» ἀπουκεῖ». ᾿Βσχότως δὲ ἐπὶ τοῦ 
ἐξοντωθέντος τὴν 20 Σεπτεμβρίου 1925 διαβοήτου λῃστοῦ Ριαγκούλα εὑρέθη ἢ 
ἑξῆς ἐπιστολή : « Τὴν ΠΠέμπτην 200 µεσηµβρίας 28 Αὐγούστου 1925 ἤμουν καϑὼς 
εἶμαι μὲ τὸν σύντροφό» µου Πἰάρτον ἠπαμσάνην μαξί. πήραμε ἕνα ἀρνάκι, τὸ σφά- 
ξαμε καὶ τὸ τραυοῦμε στὴν ὠμοπλότην, καὶ εἴδαμε πῶς ϑὰ χαϑοῦμε, οὔτε ὅμως στε-. 
;οχωρήηϑήκαμε, ἐπειδὴ εἴδαμια σῶς ϑὰ χαϑοῦμε. ᾿Αρκετὰ ζήσαμε εἰς τὸν σκληρὸν βίον, 
Ma ἀρκετὸ ἔχει ὑποστῆ βάσανα ἢ κτηνοτροφία δι’ ἐμᾶς. "Ας χαϑοῦμε τώρα. “Eva πα- 
θακαλῶ εἰς τὸν παρευρεϑέντα ἀποσπαοματάρχην νὰ ξέρῃ πῶς γνωρίσαμε προτήτερα 
τὸν Δάνατόν μας. Γράφω τὴν 289 Αὐγούστου 1925. Φώτης Γιαγκούλας, [ντος 

τς Μπαμπάνης». (Ἔφημ. “Ελεύϑερον Βῆμα, τῆς 28 Σεπτεμβρίου 1925. 
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χοίων συγγραφέων γίνεται μνεία τῆς ὠμοπλατοσκοπίας: ἀλλὰ δὲν νο- μίζομεν τοῦτο ἐπαρκὸς διδόμενον, ὅπως | ἀρνηδῶμεν τὴν ἀρχαιότητα τῆς προλήψεως ταύτης; ἡ παρὰ Βυζαντινοῖς μάλιστα γνῶσις αὐτῆ: ἀποδευινύει τὸ ἐναντίον» *), 
Gi 

Εἷς ταῦτα ἀπαντᾷ ἢ νεωτέρα ἔρευνα διαπιστοῦσα τὴν. ὕπαρξιν τῆς σπλαγχνοσκοπίας καὶ ἔμπυς ροσκοπίας παρὰ νῷ Ἡμοτέρῳ λαῷ. Οὕτως Ἡ μαρτυρία τοῦ Bartholdy >) { ἐπιβεβαιοῦται, ὃν τῆς συλλογῆς τοῦ Λαο. γραφιιοῦ ᾿Αρχείου καὶ ἕξ ἡμειέρων πληροφοριῶν᾽ ὄντως ἓν "Αι ρχαδίᾳ «πρὸς πρόγνωσιν τοῦ γεννηθησομόνου παιδίου παρατηροῦσι τὸ Paci Λικὰ (λίπη) τοῦ κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ë καὶ vor σφαζομένου χοίρου ëv τῷ οἴκῳ των» *) ἐν Λάστᾳ δὲ τῆς Γορτυνίας «διὰ vd γνωρίσουν τί, παιδὶ 
Ὁὰ κάνῃ μιὰ γκο αστρωμόένη γυναῖκα, τὶς µε γάλαις ᾿Αποκριαῖς ὀνομάζουν 
τὴν ἔγκυον καὶ παρατηροῦν τ ἣν σπλῆνα τοῦ οἰκοσίτου χοίρου» ἡ. 

Κατὰ τὰς πληοοφορίας s δέ, τὰς ὁποίας ἔλαβεν ἕν Τορτυνίας 6 φί- λος συνάδελφος κ. Θεόδ. I. ᾿Αϑανασόπουλος «ἐν Ζερζόβῃ, ὅτ αν ;σφά- Έωσι τὸν οἰκόσιτον χοῖρον, λαμβάνουσι τὸν σπλῆνα καὶ ἐξετάζουσιν αὖ- τόν: ὅταν ἔχῃ δίπλαν τινά, μαντεύουν ὅτι ἡ σύζυγος τοῦ οἰκοδεσπότου Ὦ κανὲν ϑηλυκὸν ζῷον τοῦ σπιτιοῦ εἶναι ἔγκυον καὶ ὅτι ϑὰ γεννήσῃ ἄρρεν. Ἔν Σρανίτσῃ (Voor 'νίας) ἔκ. τοῦ σφαζομένου οἰκοσίτου χοίρου ἀφαιροῦσι τὴν καρδίαν, τν. ovow εἷς χεῖρας, οχίζουσιν sic τὸ μόσον καί, ἂν μὲν εὕρωσιν ἓν αὐτῇ αἷμα πηκτόν, τότε σηµαίνει ὅτι 6 οἶκοδε σπότης ἔχει χρήματα πολλὰ ἢ ὀλίγα ἀναλόγως τῆς ποιότητος τοῦ αἵμα- τος, ἂν δὲ δὲν ὑπάρχῃ αἷμα, ἀπόδειξις ὅτι ὃ | οἰκοδεσπότης εἶναι πτΏ- χός. Ἔν Σ "τεμνίτσῃ & τοῦ ἀμνοῦ ξξετάζουν τὴν καρϑίαν καί, ἂν ἐντὸς αὐτῆς εἶναι αἷμα εἲς τεμάχια, σημαίνει χρήματα τοῦ σπιτιοῦ, ἂν δὲ ὄχι πενίαν. Ἔν Δημητσάν ñ δὲ γίνεται ἐξέτασις τοῦ βασιλικοῦ λίπους τοῦ οἴκοσίτου χοίρου», Κατὰ τὴν ἔρευναν δέ, τὴν ὁποίαν τῇ παρακλήσει wou ἐνήργησεν εἰς τὸν "Αετὸν καὶ ἄλλα χωρία τῆς Μεσσηνίας 5) ó φίλος δι. 
1) prion Sie Α΄ 78. 
2) Bruchstücke zur náhern Kenntniss des heutieen Griechenlands," 1805 σ. 353 «In Arcadien schlachtet man an gewissen Tagen Lámmer und Ziegen, um aus den Eingeweiden und Knochen (vorziiglich den Schulterknochen) zu prophezeien». 
9) Λαογρ. ᾿Αρχεῖον, ὀρ. 299, 10. 
4) Αὐτ. ἀρ. 759, 56. 
5) «Ἡ ἐξέτασις τῶν βασιλυιῶν, τῆς χολῆς καὶ τῆς σπλήνας τῶν χοίρων εἶναι ἀπὸ πολαιὰ χρόνια cz) ἠδεσσένια καὶ εἶνοι διαδεδομένη εὐρύτατα ο’ ὅλα τὰ χωριά: τὸ ἴδιο καὶ ςτὸ Χοριὰ τοῦ ᾿Αετοῦ. Καθένας ποῦ 22 σφάξῃ τὸ γουροῦνι τὸ σπιτικό, ϑὰ τηράξῃ καὶ τὰ σημάδια» (Π. Γεωργοῦντζος). 
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δάκτωρ καὶ καϑηγητὴς κ. IL Γεωργοῦντζος «τὴν ἐποχὴν τοῦ ᾿Γριφδίου, 
ποῦ σφάζουν τοὺς χοίρους, xagatnodty εἷς τὰ βασιλικὰ μίαν λιπώδη 
ἔκφυσιν καί, ἂν μὲν εἶναι μονὴ ἓν εἴδει μικροῦ πόους, τεκμήριον ὅτι 
θα γεννηθῇ ἁρσενικὸ παιδί, ἂν δὲ εἶναι διχασμένη (διπλῇ), ϑηλυκό- 
--βασιλυιὰ εἶναι τὸ μεγάλο λιπῶδες περίβλημα τῶν ἐντοσϑίων τοῦ χοί- 
gov, τὸ δὲ παρατηρούμενον σημεῖον (yu) ἄρσενιὸ ἢ θηλυκὸ) εἶναι ἐπὶ 

~ ΄ ` ᾿ 4 5 x 2 ΄ ` 3 Š ` 5 ΄ - τοῦ λίπους παὶ κοντὰ ςτὸν ἀφαλό, δεξιὰ ἢ ἀριστερὰ ἀναλόγως τοῦ δε- 
ξιωτέρου ἢ ἂριστερωτέρου ξεποιλιάσµατος.---Κοιπάζουν ἐπίσης καὶ τὴν 
χολὴ καὶ ἀπὸ τὸν ὄγκο της βγάζουν συμπεράσματα γιὰ τὸ πουκοῦλι, 
Στὴ χολὴ παρατηφοῦν μερικὲς φορὲς καὶ κάποια δίπλα (ἀναδίπλωσιν), 
ἢ ὁποία σημαίνει πῶς ὃ νοικοκύρης ἔχει χρῆμα. "Επίσης χοιπάζουν καὶ 
τὴ σπλῆνα, ἂν ἔχῃ χαραξιὰ εἷς τὸ μέσον ἢ τὸ ἄκρον, ὁπότ5 προσημαί-. 

΄ 2 a. m 9 `x ~ --. τιν ` : . κο. vet ϑάνατον ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τοῦ σπιτιοῦ. Τὸ νεφρὸ πάλιν τὸ ποιτάζουν 
ος δι ae. n `Ë “ ) Ë / c ~ ` , κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: τὸ σχίζουν στὰ δύο, ὅσο ποῦ νὰ βαστάῃ 

ἢ πέτσα λιγάκι. τὰ δύο μέρη. Κατόπιν λένε «ἂν γίνῃ σερνικό, νὰ xÀe(- 
ῃ ΦΛ z # ` Fd c 5 5 \ CS να ° ` oy, κι ἄν γίνῃ κορίτσι, νὰ μείνῃ ὅπως εἶναι». Τὸ βάζουν κατόπιν ᾿ς τὴ 

φωτιὰ καὶ συμπεραίνουν ἀναλόγως τοῦ ἀποτελέσματος, ἐπειδὴ ἄλλοτε 
"498 wy 3 ae \ ` z ` , 2 ΠΠ κλείνει καὶ ἄλλοτε ψήνεται, χωρὶς νὰ κλείσουν τὰ δύο τεμάχια» 1), 

1) Mic τὴν διὸ. τοῦ νεφροῦ, ὥς καὶ κατωτέρω διὰ τοῦ στομάχου τῆς ὄρνι- 
Boo, ποντικὴν ὄχομεν παρωπλήαιόν τι πρὸς τὰς « ἐιωύρους δήξεις» τῶν ἀρχοίων 
ἤτοι τὸς δήξεις τῶν καιομένων ἐν τῷ πυρὶ μελῶν τοῦ ἱερείου, ἃς «ἐνώμων» ἤτοι, 
ὀποσκύπιουν οἳ μόντεις κατὰ τοὺς γνωστοὺς στίχους Ede. Bow. 1956 κέ, Ὅλως 
‘8 ἀνόλογος πρὸς αὐτὰς καὶ διδυκτυιωτάτη εἶναι ἢ καπωτέρω ἐκτυϑεμόνη συνή- 
Yew. τῶν γυναικῶν τῆς Κρήτης, μωντουομένων διὰ τῆς χολῆς, καθ’ ὃν ὀκριβῶς 
xt τὸ σάλαι τρόπον. (BA. Stengel, Oplerbršuche der Griechen 1910 σ. 97 xš. 

99). Ὁμοία προφανῶς εἶναι καὶ ñ διὰ τῆς Ψηλειᾶς τῆς ὄρνιϑος μαντική: «ἐν Σο- 
ποτῷ Καλαβρύτων θέτουν τὴν θηλειὰν τῆς ὄρνιϑος (ὀστοῦν τοξοειδὲς ἔμπροσθεν 

-τοῦ στέρνου) pd τὰ σκέλη ἀνεστραμμένο, ἐπὶ τῆς Ὀερμῆς τέφρας ἔναντι τῆς και- 
ομένης σουρᾶς καὶ μελετᾶνε τὸ ὄνομα τῆς ἐγκύου. Ἂν τὰ σκέλη τῆς ϑηλειᾶς 

-ουμπλησιίσωσι, τὸ τοχϑησόμενον θὰ εἶνοι ἄρρεν, ἂν δὲ ἀπομακρυνϑῶσι, δὰ 
elvan ϑῆλυ» (Λαογρ. τ. Γ΄ 684): ἐν Αἰτωλίᾳ ὡσαύτως «τοὺ παράβουλου τς κόττας 
(ὅπερ᾽ οὕρίσχεταν εἰς τὴν οίζαν τῶν πτερύγων, ἢ κλεὶς) τίθεται sic τὸ πῦρ ὄρ- 
“Moy καὶ γίνετων πυρομανεία" sty. τήραξαν τοὺ παράβουλου, ϑὰ γιννήσ᾽ ἀρσυνκὸ 
mdi (Adoyo. ᾿Αρχεῖον Go. 409, 938 A. Λουκόπουλος). Ἔν Λάστᾳ τῆς Γορτυνίας 
«τὸ προμάντευμα, διὰ τὰ ᾿σερνοιὰ παιδιὸ» γίνεται διὰ στυπτηρίας τυϑεμένης ἐν τῇ 
πυρᾷ. «Λιὰ νὰ γνωρίσῃ κανεὶς τί παιδὶ ϑὰ κάνῃ IMG γκαστρωμένη γυναῖκα, κα 

u ao (Cero ἢ γωνιὰ ὀπὸ τὴν στόκτην καὶ ϑέτομεν sic τὸ, ζεστὰ τούβουλα τῆς γωνιᾶς 
στύψιν (στυπτηρίαν), αὕτη δὲ ἀναπηδᾷ εἰς δευστὴν ὕλην καὶ μεταβάλλεται, κα- 

πόσον εἰς μᾶζαν στερεάν. Ἐὰν ἐπὶ τοῦ καταστοϑέντος στερεοῦ σώματος γίνῃ 
; Εξοχή τις, ϑὰ γεννήσῃ ἢ μολετηϑεῖσα ἔγκυος ἄρρεν, ἐὰν δὲ σχηματισθῇ χασμάδα 
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Τοιαῦτα ἴχνη τῆς ἀρχαίας ἱεροσκοπίας ἀνευρίσκομεν καὶ ëv Αἱ. 
τωλίᾳ καὶ ëv ᾿Ἠπείρῳ καὶ ëv Λυτ. Μακεδονίᾳ καὶ av Βιθυνίᾳ καὶ ἓν 
Κρήτῃ καὶ ἀλλαχοῦ. "KE Αἰτωλίας ἔχομεν τὴν μαρτυρίαν τοῦ κ. Δ. 
Λουκοπούλου, γνωστοτάτου Šx προτέρων συλλογῶν, ὅστις εἶχε τὴν κα- 
λωσύνην νά μοι ἐπιστείλῃ τὰ ἑξῆς: <H σπλῆνα τοῦ γουρουνιοῦ ἅμα 
εἶναι πιὸ πλατειὰ ç τὴν ἄκρη, εἶναι πίσω 6 περισσότερος χειμώνας 
(ὑπολείπεται δηλ. τὸ περισσότερον τοῦ χειμῶνος, ἐπειδὴ τὰ you ρούνια 
τὴν Αἴτωλία σφάζονται τὰ Χριστούγεννα). Στὴν ᾿Αμβρακιά, κατ᾽ ἆνα- 
κρίνωσιν τοῦ διδασκάλου κ. Γ. Ψηλοῦ, μαντεύουν χι ἀπὸ τὸ νερὸ τοῦ. 
σφοχτοῦ γιὰ τὴν Ὑκαστρωμένη γυναῖκα, "Άμα τὸ νεφρὸ ἁλατισθῇ καὶ ῥι- 
φὺῇ στὴ φωτιὰ γιὰ νὰ ψηϑῇ, ἢ ἀνοίγει Ὦ σφίγγει πιὸ πολύ. “Αμα ἀνοί- 
YT, ἡ γυναῖκα ἣ γπαστρωμένη, γιὰ τὴν ὁποία βάλαμε (ἐπροτείναμεν ἔρώ- 
τηµα) *), ϑὰ γεννήσῃ θηλυκό: ἂν σφίξῃ, ϑὰ γεννήσῃ ἀρσενιιό. Μαντεύουν 
καὶ ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς κόττας. Ὁ καϑαυτὸ στόμαχος τῆς κόττας λέγεται 
κοιλιά: ἀφαιρεῖται ᾗ ἐσωτερυκὴ σκληρὰ μεμβράνη αὐτῆς τῆς κοιλιᾶς, ἁλατί- 
ζεται καὶ ῥίπτεται στὴ φωτιὰ νὰ ψηϑῇ. Apo ἀνοίγῃ, ἣ γκαστρωμένη 
γυναῖκα, διὰ τὴν ὁποίαν ἐϑέσαμεν ἐρώτημα, ϑὰ γεννήσῃ ϑηλυκό, ἂν 
κλείσῃ, DA γεννήσῃ ἀρσενικό». Περὶ τῆς συνηϑείας ταύτης τῶν Αἴτω- 
λῶν καὶ ᾿Ακαργάνων καὶ ó Lawson παρέχει κανά. «Μόλις ὃ χοῖρος 
σφαγῇ, 6 σπλὴν αὐτοῦ ἀπροπᾶται ἀπὸ τὸ λοιπὸν σῶμα, ποὶν τοῦτο 
διαμελιοϑῇ ἢ ὁπωσδήποτε παρασκευασϑῇ, χρησμοὶ δ᾽ ξξάγονται ἔκ τῆς 
τραχύτητος ἢ τῆς κακοχρωμίας τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ. Τὰ ἐρωτήματα 
δέ, τὰ ὁποῖα διὰ τοῦ τρόπου τούτου δύνανται νὰ λυϑῶσιν, εἶναι ποι-- 
κιλώτατα, at προβλέψεις περὶ τοῦ καιροῦ, τῆς συγκομιδῆς καὶ τοῦ 
τρυγητοῦ, ἣ εὐόδωσις ἑνὸς τοξειδίου καὶ ἄλλων ἐπιχειρήσεων, ἣ σκοπι- 
μότης ἑνὸς μελετωμένου γάμου xë “O, ë τῶν λεπτομερειῶν τῆς τέ- 
χνης ταύτης ἔμαϑα εἶναι ὅτι ἐπιφάνεια λεία ἀποτελεῖ καλὸν olovoy, 
ëv ᾧ τραχύτητές tives x” αὐτῆς προυμονίζονται ἐμπόδια καὶ δυσχερείας 
εἷς ἓν ταξείδιον ἣ μίαν ἐπιχείρησιν, καὶ περαιπέρω ὅτι ἀήϑεις τινές κη- 
hides χρωματισταὶ εἶναι προγνωστικὸν σαροοιοῦ καὶ μούχλας εἷς τὸ σι- 
τάρια καὶ τὰ ἀμπέλια» "). Hic τὸ Ζοριάνο τῆς γειτονικῆς Λωρίδος, κατ’ 

τις, τότε θὰ γεννήσῃ ϑῆλυ» (Λύτ. ἀρ. 752, 56, Λάσκαρης). Hic τὸ εἶδος τοῦτο 

τῆς μαντικῆς 6 ἀείμνηστος Πολίτης κατέλεξε καὶ τὴν ὠμοπλατοσχοπίαν, ὥς 

ὀμσυροσκοπίαν δ᾽ ἐθεώρησε καὶ τὴν διὰ φύλλων ῥυττομένων εἰς τὸ πΌρ 

μαντυσὴν τῆς παραμονῆς τοῦ νέου ἔτους, περὶ ἧς ἐκτενῶς διέλαβεν ἐν Λαογρ. 
Γ΄ 949 xé. 

1) Πρβλ. «προονομοτίσας» σελ. τ σημ. 2. 

2) Lawson, Modern greek Folklore and anc. gr. Religion 1910 o. 325. 
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ἄνακοίνωσιν τοῦ κ. K. Βασιλάκη, «ἐξετάζουν τὴ θέση ποῦ ἔχουν τὰ 

σπλάγχνα τῶν γουρουνιῶν, ποῦ σφάζουν τὰ Χριστυύγεννα: ἂν δὲν εὖ- 

ρεθοῦν ᾽ς τὴν κανονική τους ϑέση, σημεῖον ὅτι κάτι κακὸ θὰ τοὺς ovp- 

βῇ». Εἷς τὴν Ἤπειρον, κατὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ συναδέλφου x. Elev. 

Σάρρα, ἀκούσαντος παρὰ χωρικοῦ ἐκ Τσερνέσι τοῦ Ζαγορίου, «τρέ- 

φουν γουρούνια, ἀλλὰ δὲν δίνουν σημασία. Στάρνιὰ ὅμως κοιτάζουν 

τὴν καρδιά: τὴν σκίζουν καὶ κοιτάζουν τὰ φυλλοκάρδια καὶ τὸ αἷμα 

ἂν τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς εἶναι μαῦρο, εἶναι δυσάρεστα καὶ πολλοὶ τὸ 

κρύβουν: «δέ: ναι τίποτα», ἐπειδὴ πολὺ φοβοῦνται τὴ μαντεία αὐτή: 

ἀληθεύει πιὸ πολὺ κι ἀπὸ τὸν πλάτη»]). Ἐῖς τὴν Ἤπειρον δὲ πιθανῶς 

ἀναφέρεται καὶ ἥ πληροφορία, ἣν 6 Βαλαωρίτης ἔλαβε παρὰ ὕπερε- 

Χατοντούτου βλαχοποιμένος, ὅτι «ἐκτὸς τῆς ὠμοπλάτης καὶ τὸ ἧπαρ 

καὶ Ó σπλὴν καὶ τὰ ἔγκατα ἓν γένει χρησιμεύουσι πολλάκις εἷς προφη- 

τιμὰς διαγνώσεις”). 

Ἔν Βάμῳ τῆς Κρήτης, κατ᾽ ἀνακοίνωσιν τοῦ καϑηγητοῦ x. I. 

Παγκάλου, «ϑέτουν τὴν χολὴν οἱουδήποτε ζῴου ᾿στὴ φωτιά, διὰ νὰ µαν- 

τεύσουν, ἂν ἢ ἔγκυος γυνὴ γεννήσῃ ἀρσενωιὸν ἢ ϑηλυχκὸν παιδί. Αν 

μὲν ἡ χολὴ κτυπήσῃ, τὸ παιδὶ ποῦ ϑὰ γεννηθῇ, ϑὰ εἶναι ἀρσενικόν, 
ἂν δὲ σπάσῃ καὶ χυϑῇ τὸ ἐντὸς αὐτῆς ὑγρόν, χωρὶς νὰ κτυπήσῃ, θὰ 
εἶναι ϑηλυκόν». Κατὰ τὴν ἀφήγησιν δὲ τῆς κ. Βιολέττας Σπυριδάκη, 
εἷς τ ᾿Ανώγεα τοῦ Μυλοποτάμου «μελετᾶνε τὴ χολὴ τζῆ κόττας. Τήνε 
βγάζεις ἀπὸ τὴν κόττα, ἢ ἀπὸ τὸν κόκορα, ἀπὸ τὸ συκῶτι μέσα καὶ τήνε 

1) Διὰ τοῦ αἵματος, ὅπερ wo καὶ τὰ σπλόγχνο, ἐνομίζετο ὑπὸ τῶν παλαιῶν 

ὅδρα τῆς ζωῆς (Stengel, ἔνϑ. ἄν. o. 84, Θ, Βορέα, Ἡ. δόξα περὶ τῶν σπλάγχνων 
ὡς ἕδρας τῆς Ψυχῆς 1905 6. 33. 86. 40. 49, IL Λορεντζάτου, Oš παρ᾽ Ὁμήρῳ 
mov. ὅροι. ἐν ᾿Αθηνᾷ AK’ 30. 33), μαντεύονται σήμερον, ὡς καὶ τὸ πάλαι, 

καὶ κατ’ ἄλλον τρόπον’ ἐν τῇ BA. Θρῴκῃ, ὥς ἐν Λαογρ. IY, 165 ἐδημοσίευσα, 

«εἴς τινα χωρία καὶ δὴ βουλγαρυιὰ τὸ ἀρνίον σφάζεται παρὰ τὴν ἑστίαν τῆς 
οἰκίας (κ. οὐτζάκ') καὶ «κοιτάξν τοὶ κουκκίδες»' ἂν ὃ τοῖχος, ὃ παρὰ τὴν ἑστίαν 
Q. a Gin. , $ ~ ` ΄ , ο] / © (Syd, ῥαντισῦῇ τότε διὰ πολλῶν καὶ μεγάλων κηλίδων αἵματος, συνάγουσιν ot 

εἰδήμονες ἐννοεῖται, ὅτι πολλὰ ϑὰ γίνωσι καὶ τὰ πρόβατα, ἢ ἐν γένει τὰ κτήνη 
ο, i, “BES carl , ss μη ' ee ae maa nee 

τοῦ ϑύοντος, ἂν δὲ τοὐναντίον δι’ ὀλίγων καὶ μικρῶν, ὅτι δὲν ϑ᾽ αὐξήσῃ τὸ πλῆ- 
ς ales alg fan &, ὃ , Wa paras ¿ ; gan 

Vos αὐτῶν». Ὁμοίως ëv ᾿Ἠπείρῳ οἰωνοὶ διὰ τὸν γάμον λαμβάνονται ἀπὸ τὸν 

. τρόπον καὶ τὴν διούϑυνοιν, πρὸς τὴν ὁποίαν ἐκτινάσσεται τὸ αἷμα τοῦ σφαζο- 
"μένου. ὑπὸ τοῦ γαμβροῦ ἀμνοῦ (Lawson, ἔνϑ. ἄν. o 326). Ko) τὸ πάλαι 6 θύτης 

: ὀξῆγε χρησμοὺς ἐν. τοῦ τρόπου, καθ’ ὃν τὸ αἷμα ἐξηκοντίζετο ἀπὸ τὸ ϑῦμα (Hal- 

liday, Greek Divination, London 1918 o. 116), 

2) Παυθενὼν Β΄ o. 1904, ἔνθα ἢ παροπομπὴ εἰς Βαλαωρίτου ᾿Αϑ. Διάκον 
1867 o. 198. 
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μελετᾷς τήνε βάνεις ᾿ετὴ φωτιά, ςτὸ κάρβουνο καὶ λὲς «Στόνομα τοῦ 

Θεοῦ. Μελετῷ τὴν Κατερίνα, τί παιδὶ ϑὰ κάμῃ. “Av εἶναι: σερνικὸ 

παιδί, νὰ χτυπήσῃ, ἂν εἶναι ϑηλυκό, νὰ κάμῃ τσιούφ.» “TH χολὴ ἔρχε- 

ται καὶ πρήσκεται ἅμα εἶναι σερνυιό, παίζει ἕνα χτύπο καὶ πετιέται 

ἀπὸ τὴ φωτιά ἅμα εἶναι ϑηλυκὸ παιδί, γροικᾷς κι ἀνοίγει καὶ χύνεται. 

τὸ ὑγρὸ καὶ σβήνει τὸ κάρβουνο. Lhd ἀληϑὴς εἶναι νά ναι μαύρη ἢ κόττα. 

TCH μαύρης κόττας εἶναι πιὸ καλό. Τὸ περισσότερο “otic βαρεμένες 

(ἔγκυες), ἀλλὰ καὶ o& ὅ,τιδήποτε καὶ νὰ τὴ μελετήσῃς, ἅμα εἶναι Yue νὰ 

γίνῃ, ϑὰ χτυπήσῃ, κι’ ἅμα εἶναι νὰ μὴν γίνῃ, χύνεται χωρὶς v ἆχου. 

στῇ. Ῥάνεις χάρι λόγου γιὰ ἄρρωστο ϑὰ πῇς: Αν γενῇ καλά, νὰ χτν- 

πήσῃ, ἂν δὲν γενῇ, νὰ κάμῃ τσιούφ». 

Τέλος περὶ τῶν ἄλλων μερῶν παρέχει εἷς ἡμᾶς δήσεις τὸ Λα- 

ογραφ.Αρχεῖον᾽ κατ αὐτό, do. 100, 140, ëv ;ουπανίῳ. τῆς Avr. Μα- 

κεδονίας «πᾶσαι at οἰκογένειαι ἔχουσι τοὺς οἰκείους χρησμούς, λαμβα- 

νομένους. Ëx τῶν σπλάγχνων τῶν σφαττομένων πρὸ ἢ μετὰ τὰ Χρι- 

στούγεννα χοίρων. Ot σφαγεῖς τούτων εἶναι of Κάλχαντες τοῦ χωρίου, 

οἵτινες μετὰ προσοχῆς παρατηροῦντες τὰ σπλάγχνα τοῦ ζῴου προοιω- 

γίζονται «τά τ᾽ ξόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα» περὶ τῆς οἰκογενείας. "Hav λ.χ. 

fy οἰκοδέσποινα εἶναι ἔγγυος, προμαντεύουσιν, ὅτι ϑὰ Ἐεγεννήσῃ καλά, 

ὅτι ϑὰ ἀποκτήσῃ ἄρρεν ἢ ϑῆλυ, ὅτι θείᾳ χάριτι θάνατος δὲν ὑπάρχει 

εἷς τὸ μέσον, ὅτι... ϑεωρεῖ ἐκεῖ μέσα πολλὰ πλούτη, ὅτι ἀναμαλύττει 

δυσάφεστόν τι, πολὺ ἄλλως τε μικρὸν σημεῖον, οὗ δὲν δύνοται νὰ δοίσῃ 

τὴν φύσιν». Κῖς δὲ τὸ Κατιρλὶ τῆς Βιθυνίας, αὖτ. de. 233 σ. 18, «εἶδος 

μαντε fog ἀποτελεῖ, ἢ ἐξέτασις τῶν σπλάγχνων, τῆς καρδίας, τῆς σπληνὸς 

καὶ τῆς ὠμοπλάτης (σπάλας) τῶν ζῴων, ἐξ ὧν ἔξάγουσι προφητείας δη- 

λούσας εὐτυχίαν W δυστυχίαν, ὑγίειαν ἢ ἀσθένειαν, ζωὴν ἢ θάνατον. 

Τὸ ἔργον τοῦτο, ἐξασκούμενον ἰδίᾳ παρὰ τῶν ποιμένων, ἐστὶν ἓν χρή- 

μόνον κατὰ τὴν πρώτην τοῦ ἔτους...» 

Κατά τινα δὲ πληροφορίαν, Λαογρ. Β΄ 133, καὶ ëv Ῥόδῳ «καὶ 

αὐτὴν τὴν τῶν σπλάγχνων ἐξέτασιν ἔχουσι μέχρι σήμερον᾽ Pita δη- 

λονότι ζῴου τὰς πλευρὰς καὶ τὴν καρδίαν παρατηροῦσιν, ἐξάγοντες ὧς 

ἄλλοι μάντεις ἀναλόγους οὕνως εἰπεῖν χρησμούς». 

"Αλλ᾽ ἂν σήμερον ñ σπλαγχνοσκοπία Šv μέρει µόνον ἀνευρίσχεται 

εἷς τὰς συνηϑείας τοῦ λαοῦ, περιοοιζομένη κυρίως εἷς τὴν ἐξέτασιν τῶν 

σπλάγχνον τοῦ χοίρου, αὕτη Š ὅμως ὑφίστατο ἀκμαία εἷς χρόνους τοῦ 

Βυζαντίου παλαιούς, ἀποτελοῦσα σύνηθες μαντοσῆς μέσον. Οἵ Nopoxd- 

voves, ἐπιβάλλοντες τὴν ἐσχάτην τῶν ποινῶν κατὰ τῶν ϑυτῶν καὶ τῶν 

μάντεων, μαρτυροῦσι περὶ τοῦ ἀμειλίκτου διωγμοῦ, ὃν οὗτοι ὑπέστη- 
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σαν παρὰ τῆς κρατούσης ϑρησκείας. Διότι, ἓν ᾧ αὕτη πρὸς πλεῖστα 

ἄλλα ëx τοῦ ἀρχαίου βίου διανηρηϑέντα ἓν τῷ χριστιανισμῷ ἔθιμα προσ- 

ἠνέχθη μετ᾽ ἐπιεικείας καὶ ὅλως τὰ ἠνέχθη, κατὰ τῆς ἱεροσκοπίας δ᾽ 

ὅμως κατηνέχϑη ped? ὅσης καὶ κατὰ τῶν ϑυσιῶν, πρὸς ἃς αὕτη. Fro 

συνημμένη, σφοδρότητος. Ὃ εἷς τὸν Πατριάρχην Φώτιον ἀποδιδόμενος 

νοµοκάνων, διαλαμβάνων περὶ κληρικῶν ἀποστατῶν καὶ ϑυτῶν κλα. 

καὶ περὶ μαντειῶν καὶ φαρμακειῶν καὶ περιάπτων εἷς. τὸ 25 κεφ. τοῦ 

Θ΄ τίτλου, γράφει: «Μηδεὶς οἰωνοσχόπος ἢ ἱερεὺς ἢ τῶν ὑπουργούν- 

τῶν τοιαύτῃ ϑρησκείᾳ εἰσίτω πρός τινα ἐφ᾽ οἴᾳδήποτε αἰτίᾳ, κἂν αὖ- 

τοῦ φίλος ᾖ, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς καίεται, καὶ ὁ προτρεψάμενος αὐτὸν δεπορ- 

τατεύεται δημευόμενος καὶ 6 βουλόμενος κατηγορεῖ... Μηδεὶς ἔρωτάτω 

μάντιν ἢ ϑύτην ἢ οἰωνοσκόπον ... ὃ. δὲ. παρὰ. ταῦτα ποιῶν ἀποτέ- 

μνεται. .. Μηδεὶς διὰ σπλαγχνοσκοπίας μαντευέσϑω, πυιρῶς γὰρ τιµω- 

ρεῖται ὃ τῶν ἐνεστώτων ἢ τῶν μελλόντων παρὰ τὸ χεκωλυμένον ἔχζη- 

τῶν τὴν ἀλήϑειαν >, ἓν δὲ τοῖς. Βασιλιιοῖς «Μηδεὶς ἧπαρ καὶ ἔγκατα 

καϑορῶν ζητείτω τὰ μέλλοντα τὴν & τῆς σταυρώσεως τιμωρίαν ἆγω- 

νιῶν»!). «Πλὴν οὐκ ἐγράφη ἐν τοῖς βασιλικοῖς ὡς εἶχε λέξεως πρότε- 

ρον, GAN οὕτω φησί, καὶ τὸ διὰ θυσιῶν ' μαντεύεσθαι, ὃ δὲ τοιοῦτος 

ξίφει τιμωρείσϑω.... Βλέπε οὖν ὅτι ἐπὶ τὸ φιλανϑρωπότερον μετέπε- 

σον τὰ παλαιότερα νόμιμα, καὶ οὐχ ὥς εἶχον δυνάμεως πρότερον κατε- 

στρώϑησαν ἓν τῇ ἀνακαδάρσει ἀνῃρέϑη᾽ γὰρ. καὶ τὸ καίεσθαι τοὺς αὖ- 

τουργοὺς καὶ τὸ! δεπορτατεύεσθαι τοὺς προτρεψαμάνους. ἁὩλσαύτως πα- 

ῥείϑη καὶ τὸ τῶν οωνοσκόπων καὶ τὸ μὴ εἰσιέναι τινὰ ἔκ τούτων πρός 

τίνα, κἂν ᾖ φίλος αὐτοῦ. ἐκωλύϑη δὲ μόνον τὸ διὰ ϑυσιῶν μαν- 

τεύεσϑαι»”). | 

"Ἠντεῦθεν ἐξηγεῖται διατί, ἓν ᾧ τὰ λοιπὰ εἴδη τῆς μαντυκῆς παρέ- 

-μειναν ἓν τῷ χριστιανισμῷ, μόνον τὸ διὰ ϑυσιῶν: μαντούεσϑαι.λίαν πε- 

διωρίσθη. Βεβαίως καὶ τῆς ὠμοπλάτης ἣ ο πρ παρὰ τοῖς Βυζαντινοῖς 

'διετήρει σαφῆ τὸν χαραχτῆοα τῆς ϑυσίαξ, ἆφ᾽ οὗ κατὰ τὰς περισωϑεί- 

σας ἡμῖν μαρτυρίας, ἃς ἀνωτέρω o. 7 παρεθέσαµεν, πρὸς λῆψιν µαν- 

τεύματος ἐθύετο πράγματι 6 ἀμνός, ἡ δ᾽ ὠμοπλάτη ἀφαιρουμένη τοῦ 

” ὅλου σώματος ξψήνετο ἢ ἐβράζετο χωριστά, ἵνα χρησιμεύσῃ πρὸς ποῦτο, 

Ὥστε. δύναται νὰ λεχϑῇ, ὅτι ot νόμοι τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ τῶν 

“συνόδων ot κανόνες ἀπεσκόπουν καὶ εἷς τῆς ὠμοπλατοσκοπίας τὴν ἐξόν- 

: τωσιν. Ἂν τώρα ἐκ. τοῦ διωγμοῦ τούτου συνέβη πράγματι ἐκείνη μὲν 

1) Pitty καὶ Tork, Ῥύνταγμα κανόνων τ. Α΄:σ. 188, 193-4. 

2) Ave. σ. 100. 
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σχεδὸν ν᾿ ἀφανισθῇ, αὕτη δὲ μὲ μικρὰν παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου 

συστήµατος νὰ. περισωϑῇ, τοῦτο βεβαίως πρέπει νὰ ἀποδοῦῇ εἷς τὸ ὅτι 

τὸ ὄργανον τοῦ μαντεύματος, Ñ ὠμοπλάτη, περιείχετο καὶ χωρὶς τῆς 

ϑυσίας εἷς τὰ κατάλοιπα τοῦ σφαγίου. .. 

"Μένει ὅμως τὸ ἐρώτημα: ἦτο ëv χρήσει παρὰ τοῖς ἀρχαίοις T 

ὠμοπλατοσκοπία; πότε καὶ ἔκ τίνος αἰτίας αὕτη ἔλαβε τὴν μεγάλην 

αὐτῆς ἐπίδοσιν ; 

Τὸ γεγονὸς ὅτι οὖδεὶέ τῶν ἀρχαίων συγγραφέων χάμνει μνείαν τῆς 
9. Γκ oN ` J ~ > ` ° c ` 9 5 7’ ε/ c 

ὠμοπλατοσκοπίας, ἂν δὲν ἀρχῇ αὐτὸ καθ΄ ἑαυτὸ ν᾽ ἀποδείξῃ ὅτι αὕτη 

ἦτο ὅλως ἄγνωστος παρὰ τοῖς ἀρχαίοις, πάντως μαρτυρεῖ ὅτι δὲν ἧτο 
κ. 3 Ζ 3 S ~ z ` 9 ΄ > 5 c/ c Wç a < 

καὶ ἓν μεγάλῃ παρ᾽ αὐτοῖς χρήσει. Καὶ εὐλόγως: ἐφ᾽ ὅσον 6 ϑεὸς ἢ ἢ 

ϑεία δύναμις, ἣ ὁποία κατὰ πίστιν παλαιὰν κατῴκει ἓν τῷ ζῴῳ, ἄνε- 

ζητεῖτο εἷς τὸ 'ἐσωτερικὸν τοῦ ζῴου ἤτοι τὰ σπλάγχνα, ἔκ τούτου δὲ 

καὶ πρὶν ἀκόμη ot Ἕλληνες γνωρίσουν καὶ ἀσκήσουν σπλαγχνοσκοπίαν͵ 

ἀπέδιδον εἷς τὰ σπλάγχνα ἱερότητα καὶ δύναμιν µυστικήν, τὴν ὁποίαν 

τὰ κρέατα δὲν εἶχον ), ταῦτα ἐθεωροῦντο ὥς τὰ κατ’ ἐξοχὴν πρὸς μαν- 

τείαν πρόσφορα μέλη, ἣ δ᾽ ὠμοπλάτη μόνον δευτερεύουσαν θέσιν 

μεταξὺ τῶν ὀργάνων τῆς ἀρχαίας μαντικῆς ἠδύνατο νὰ πηπέχγ' οὕτω 

δύναται. νὰ βξηγηϑῇ ἡ σιγὴ τῶν ἀρχαίων συγγραφέων”). “AM? ὅτι µε- 

1) Stengel, Opferbrituche d. Gr. 1910 o. 74, ΤΊ xé Halliday, Greek Di- 

vination, 1910 σ. 200 xš. 202. 0. Booša, Ἢ δόξα περὶ τῶν σπλάγχνων ὧς 

ἕδρας τῆς ψυχῆς, 1905 o. 18, 88: «Τῶν σπλάγχνων τυνὰ ὑπελήφϑησαν εἰδικῶν 

ψυχικῶν λειτουργιῶν αἰτίαι οἷον τὸ ἧπαρ. τῆς μαντικῆς sig eso Kat σήμερον 

gic τὰ σπλάγχνα ἀποδίδεται ἰδιάζουσα μαγικὴ δύναμις' ç τὴ Μάνη, κατ᾿ ἀνα- 

μοίνώσιν τοῦ συναδέλφου x. H. Τσυλάκου, τὴ χολὴ τῶν γουρουνιῶν τὴν κρεμά- 

tour ’s τὴν πόρτα καὶ τὴν ἔχουν γιὰ γιατρικό' τὶς κρέμαγαν ᾽ς τὴν πόρτα καὶ ἦταν 

ἐκεῖ περσινές, ο. κρεµασμένες' γιὰ γιατρικὸ τὶς εἶχαν. Στὰ Γιάννενα, κατ᾽ 

ἀνακοίνωσιν τοῦ ....Ξ.. ξάρρα. of pacar Die κόβουν ἀπὸ τὴ σπλῆνα τοῦ σφαχτοῦ 

ἕνα κομματάκι καὶ τὸ πετοῦν, γιὰ νοὶ μὴ πιάσουν τὰ μάγια) ἐπειδὴ μὲ τὴ σπλῆνα 

γίνονται μάγια. Ὥς δ᾽ ἀναφέρει ὃ Καραγιάννης, Λεισιδαιμονίας δοκίμιον, τόμ. A’ 

ἐν Σμύρνῃ 1872, «... ὡμολογήϑη ἐν τῷ κακουργοδικείῳ Χαλκίδος, ὅτι ἄνϑρωπος 

ἀνθρώπου ἔτι ζῶντος ἐξορύξας τὰ σπλάγχνα ἀφῄρεσε τὸ ἐπίπλοον (τὴν σκέπην’ 

τοῦ στομάχου) πρὸς κατασκευὴν λαμπάδος μαγικῆς, συντελούσης εἰς ἀποκόλυψυν 

ϑησαυρῶν κεκρυμμένων εἷς τὰ ἔγκατα τῆς γῆς. 

2) Ὁμοίως τὸ γεγονός, ὅτι οὐδὲν ἴχνος σπλαγχνοσκοπίας ἀπαντᾶται παρ 

Ὁμήρῳ, δὲν ἠμπόδισε τὸν Halliday, ἔνϑ. dv. 189-192, νὰ ὑποθέσῃ ὅτι 6 τρόπος 
οὗτος τῆς μαντικῆς ἀνεπτύχϑη καὶ ἐν “Ἑλλάδι, ὡς ἀλλαχοῦ, αὐτομάτως ἐκ τῶν 

Ἱεροτελεστιῶν τῆς ϑυσίας καὶ ὅτι βραδύτερον ἐξ ἐπιδρόσεως τῆς Τυρρηνίας καὶ 

κατὰ μείζονα λόγον τῆς Βαβυλωνίας ἢ ἰϑαγενὴς τέχνη ἐτροποπονήϑη καὶ συνε- 

πληρώϑη. 
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ταξὺ τῶν μελῶν τοῦ ἱερείου, ἅτινα «φλογὶ ὠπτῶντο», περιελαμβάνετο καὶ 
ἢ ὠμοπλάτη, φαίνεταί μοι τοσούτῳ μᾶλλον πιθανό όν, ὅσῳ αὕτη ἑξαγομένη 
ἔκ. τοῦ πυρὸς καὶ γυμνουμένη τῶν σαρκῶν, καθ’ ὃν ἀκριβῶς τρόπον 
ὑπὸ τῶν συγχρόνων τοῦ Ψελλοῦ συνηθίζετο, παρεῖχεν ἔδαφος πρϑσφο- 
ρώτατον εἰς ἐξαγωγὴν μαντευμάτων"). 

Ενδείξεις δ᾽ ὅμως τινὲς ἄγουσιν ἡμᾶς ν᾿ ἀναζητήσωμεν ἔξω τῆς 
“Ελλάδος τὴν ἀρχὴν τῆς ἑλληνικῆς ὠμοπλατοσκοπίας, καὶ πρώτη ἢ πα- 
ράστασις τοῦ Μίϑρα κρατοῦντος «τῇ δεξιᾷ χειρὶ μόσχου ὦμον χρύσε- 
ον», ἥτις καὶ ἓν τῇ Λειτουργίᾳ (100-300 μ. X.) καὶ av ἀναγλύφφ τοῦ 
Νορικοῦ ἀπαντᾷ”). “A γνώμη τοῦ Albr. Dieterich ὅτι 6 ὦμος τοῦ μό- 
σχου συμβολίζει τὴν ταυροχτονίαν (αὖτ. σ. 16) δέν μοι φαίνεται πιθανή, 
ἐπειδὴ φυσικώτερον ϑὰ ἧτο ἐν τῇ περιπτώσει, ταύτῃ ὃ ταῦρος νὰ ἐδή- 
λοῦτο διὰ τῆς κεφαλῆς ἢ καὶ διὰ μόνων τῶν κεράτων αὐτοῦ *) καὶ Q ὄχι 
διὰ τοῦ ὤμου, ὅστις δὲν ἀποτελεῖ ἴδιον αὐτοῦ γνώρισμα: ὅϑεν μᾶλλον 
πρὸς τὴν μαντιωὴν τοῦ ϑεοῦ ἰδιότητα δύναται νὰ σχετισϑῇ. Ὃ Karl 
Dieterich, ὅστις πρῶτος ἐν Βγ;. Zeit. 1910, 578 ἔκαμε τὴν τοιαύτην 
συσχέτισιν, ἀπέδωκε τὴν παράστασιν καὶ τὴν μαντικὴν συνήϑειαν, πρὸς 
ἣν αὕτη συνδέεται, εἷς ἐπίδρασιν αἰγυπτιακήν, ἐπειδὴ «συγχρόνως 6 
ὦμος κατὰ τρόπον αἰγυπτιακὸν δεικνύει τὴν Μεγάλην "Αρχτον καὶ συµ.- 
βολίζει τὴν στροφὴν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῦ κόσμου». Κατὰ ταῦτα ἣ 
ὠμοπλατοσκοπία εἰσήχϑη εἷς τὴν "Ἑλλάδα ἓξ Αἰγύπτου διὰ τῆς Μιῦρα- 
ἴκῆς λατρείας. 

Καὶ εἶναι μὲν ἀληϑὲς ὅτι ἢ λατρεία τοῦ Μίθρα ἐλάχιστα ἢ ὀλίγον 
διεδόϑη εἷς τὴν “Ελλάδα, ἀφ᾽ οὗ Μιϑραϊκὰ μνημεῖα μόνον ëv ΤΠει- 
ραιεῖ εὑρέϑησαν“), ἀλλ᾽ ἣ περὶ ὤμου δοξασία, καὶ πιϑανῶς T) συναφὴς 
πρὸς αὐτὴν συνήθεια, ἔχουσα ἓξ Λἰγύπτου τὴν καταγωγὴν ἠδύνατο 
καὶ δι’ ἄλλης ὁδοῦ νὰ φθάσῃ εἷς τὴν “Ἑλλάδα κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκεί- 

γην τοῦ συγχρητισμοῦ τῶν Ὀρησκειῶν. ᾿Απόδειξιν τῆς αἰγυπτιακῆς της 

προελεύσεως εὑρίσκομεν καὶ εἷς χωρίον τι τοῦ Λουκιανοῦ, ὅπερ μόνον 

η ̓Ἐξηγῶν τὰς ἐμπύρους ῥήξεις ὃ Stengel, ἔνϑ᾽ ἀν. σ. 99, δέχεται κατὰ 

τὸν ἀρχαῖον σχολιαστὴν ῥήξεις τῆς χολῆς, τῆς οὐροδόχου κύστεως καὶ πιϑανῶς 

τοῦ ἥπατος. ᾿Αλλ’ ἐκ τῆς πείρας γινώσκοντες, ὅτι καὶ 6 σπλὴν καὶ ot νεφροὶ 

καὶ ot πνεύμονες καὶ τεμάχιον κρέατος τιϑέμενα εἰς τὸ πῦρ «ῥήγνυνται» δυνά- 

peda, νὰ δεχϑῶμεν ὅτι οἳ πολαιοὶ καὶ τῶν ἄλλων μελῶν τοῦ ἱερείου τὰς ῥήξεις 
ἐπεσκόπουν. 

2) Albr, Dieterich, Eine Mithrasliturgie 2 1910, σ.14, 17. ΤΊ. 

ἢ) Τρβλ. τὰ ἐπὶ τῶν βωμῶν καὶ ἄλλων ἀντικειμένων τέχνης βούκρονα. 

4) Fr. Cumont, Die Mysterien des Mithra, 1003 o. 94, 
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~ 3 5 ` ~ ~ a ἐκ τῆς ἀπόψεως ταύτης δύνοται νὰ γοηϑῇ. Ἔν Ad τραγῳϑῷ, 49 6 
Δᾶμις. ἐκϑέτων κατὰ ἔϑνη τὰ περὶ ϑεῶν νομιζόμενα λέγει περὶ τῶν 
Αἰγυπτίων: τὰ ἑξῆς: «Καίτοι τοῦτο μὲν ἅπασι κοινὸν τοῖς αἰγυσιτίους Y sy μ 
τὸ ὕδωρ, ἰδίᾳ δὲ Ἠεμφίαις μὲν 6 βοῦς θεός, Γηλουσιώταις δὲ αρόμ- 
μυον, καὶ ἄλλοις ἴβις ἢ κροκόδειλος καὶ ἄλλοις «υνοπέφαλος ἢ αἴλου: 
ρος ἢ. πίϑηκος: καὶ ἔτι κατὰ κώμας τοῖς μὲν ὁ δεξιὸς: ὦμος 
Ώρος; ~ μα ὃς SA , > - on ee ἀλλ 5 δεός, τοῖς δὲ κατ᾽ ἀντιπέραν οἰκοῦσιν ἅτερος: καὶ ἄλλοις πε. 
φαλῆς ἡμίτομον»') χτλ. Ὡς καὶ ἀνωτέρω ἐλέχϑη «παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις 
6 ἀστεριομὸς τῆς μεγάλης "Ἄρκτου παριστάνετο Oç ταῦρος καὶ μάλι- 

3; © ΚΝ. Z ~ 3, € 9 a ~ sani ο aye 5 στα εἴτε ὥς ὁλόκληρος ταῦρος εἴτε Oç ὠμοπλάτη τοῦ ταύρου» 2) ἓκ 
τούτου γίνεται φανερόν, ὅτι ó Λουκιανὸς ἐνταῦθα ἀναφέρεται sig τὸ ἄστρο- 
λογικὸν μέρος τῆς ἀρχαίας αἰγυπτιακῆς Sonoxetac, ἥτις, ὥς γνωστόν, 
τὰ πάντα ἐϑεοποίει). "AA ñ δυσκολία νὰ ἐννοήσωμεν τοὺς λόγους 
τούτους τοῦ Λουκιανοῦ ἔγκειται κυρίως εἲς τοῦτο, ὅτι δηλαδὴ ἢ πίστις 
τῶν Αἰγυπτίων περὶ τοῦ ϑεοῦ - Ὥμου κατὰ κώμας διαφέρει ἃς πρὸς 
τὴν ἐκδοχὴν αὐτοῦ ὡς δεξιοῦ ἢ ἀριστεροῦ. Εἶναι τοῦτο ἁπλοῦν άσμα τοῦ 
Λουκιανοῦ πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ ἐξάρῃ τὸν Ὀπάρχοντα παρ᾽ αὐτοῖς 
«τάραχον» εἷς τὸν «περὶ ϑεῶν λόγον» ἢ ἀναφέρεται sic πραγματυιῶς 
ὑπάρχουσαν παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις διάκοισιν τοῦ ὤμου εἷς δεξιὸν παὶ 
ἀριστερόν; “Av τὸ δεύτερον, ἐπειδὴ ñ διάκρισις αὕτη μόνον εἷς: τὸ 
ὀστοῦν αὐτοῦ εἶναι ἐμφανής, πιϑανῶς αὕτη ὑποδηλοῖ χοῆσιν τοῦ ὁστοῦ, Ὁ νον ` ο ν ewh. j ἽΝ ἥτις δὲν δύναται νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἀσκουμένην καὶ σήμερον ὑπὸ 
τοῦ λαοῦ καὶ κάλλιστα ἐξηγεῖται ἐκ σημερινῶν ἀναλόγων. Καὶ σήμε- 
Qov ἢ γνώμη περὶ τῆς ὠμοπλάτης διαφέρει κατὰ τόπους καὶ ot λαμβάνον- 

|) Ὁ C. Wieland, Lucians von Samosata sammtlche Werke, übersetzt... 
813.4. II σ. 884, λέγει «Die Anbethung der rechten oder linken Schulter, wo- 
von er spricht, scheint mir ein seltsames Ratsel. Lucians Ausleger und Ueber- 
setzer beobachten dariiber ein tiefes Stillsch weigen, vermuthlich weil sie eben 
so wenig als ich bey andern Schriftstellern etwas finden konnten, das ihnen 
hiertiber Licht gegeben halter, Καὶ νεώτεροι δὲ ἑρμηνευταὶ τοῦ Λουκιανοῦ 
(Lehmann) ὅμοίως ἐπὶ τοῦ προκειμένου "ηροῦσι σιγήν. Ὁ δὲ Fr, Pfister, Der 
Reliquienkult im Altertum 1, Giessen 1909 (¿v Religiousgesch. Versuche u. 
Vorarb.) μὴ λαβὼν ta? ὄψιν ὅτι ἐνταῦθα πρόκειται Fol πραγμότων τῆς Αἰγύ- 
πτου, δέχεται ὅτι 6 Λουκιανὸς αἰνίττεται τὴν ὠμοπλότην τοῦ Πέλοπος, 

3) Albr. Dieterich, Eine Mithrasliturgic, ἔκδ. 9 Leipz. 1910 o, 76 ἔνθα βλ. 
παραπομπάς. 

3). Chantepie de la Saussa «ναι der Religionsgeschichte 1, 1887 ο, 282. 
Adolf Erman, Die Agyptiscke Ñ Religion, ὄκδ. 2, Berlin 1909 s. 104. 
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τες αὐτὴν ὥς ὄργανον μαντείας πιστεύουν ἄλλος μὲν ὅτι ἢ δεξιὰ πλά- 
τη «δηλοῖ» (ἢ «στρέχει» τ. É. παρέχει ἐξηγήσεις, ἔχει ϑείαν. μαντικὴν 
δύναμιν, de. 2, 1. 19 Λάσκαρη Λάστα 824, Σύλλ. ΚΠ. ΙΗ΄ 919, 98) ἄλλος 
δὸ ὅτι ἣ ἀριστερὰ (ἄρ. 0,1. Πολίου, ᾿Ανέκδ. σημ. NE’ 75). Ὥστε πι. 
ϑανὸν γίνεται ὅτι καὶ ó Λουκιανὸς κάμνων τὴν περὶ ἧς. 6 λόγος διά- 
Χρισιν εἶχεν ὑπ' ὄψιν ὁμοίαν μὲ τὴν σημερινὴν συνήϑειαν. “Av δ᾽ ὄντως 
παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις ñ ὠμοπλάτη ἧτο ἓν χοήσει εἷς μαντικοὺς σκο- 
πούς]), εὐκολώτατον ἦτο μετὰ τῶν ἄλλων στοιχείων τῆς αἰγυπτιακῆς 
ϑρησκείας νὰ μεταδοϑῇ. καὶ «τρόπος τοσαύτης πρακτικῆς. ὠφελείας εἷς 
τὸν. ἑλληνικὸν κόσμον κατὰ τοὺς ᾿Λλεξανδρινοὺς χρόνους, ἂν μή, ὣς 
προθίπομεν, προῦπῆρχεν ἐν “Ἑλλάδι. -- 

Ἐν ᾧ δὲ ñ ὠμοπλατοσχοπία πρότερον δὲν ἦτο πιθανῶς ἓν με- 
γάλῃ χοήσει, εἷς τοὺς μετέπειτα χοόνους βλέπομεν αὐτὴν καταλαμβάνου- 
σαν πρωτεύουσαν ëv τῇ µαντικῇ θέσιν. Διότι βῥαδύτερον,. ὅτε. διὰ. τὴν 
ἀμείλιιτον τῆς ᾿Εκκλησίας δίωξιν αἳ ϑυσίαι καὶ μετ᾽ αὐτῶν. Π. ἵεροσκο- 
πία περιωρίζοντο καὶ τέλος ξξέπεσαν ἐκ τῆς κοινῆς χρήσεως; τότε: πι- 
ϑανώτατα καὶ ὅλα μὲν τὰ. ἄλλα. εἴδη τῆς μαντικῆς, ὅσα ἢ νέα ϑρησκεία 
κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἠνείχετο, ἠδύναντο νὰ λάβουν ἐπίδοσιν, καὶ 
ἡ ὠμοπλατοσκοπία τελείως v’ ἀνακύψῃ, καταλαμβάνουσα εἷς τὴν. χοι- 
γὴν χρῆσιν τὴν ϑέσιν τῆς ἱεροσκοπίας καὶ ἔν τινι μέτρῳ πλουτιζομένη 
é τῶν μεϑόδων αὐτῆς”. f ΙΙ 

Τὴν ἀρχαιότητα τῆς ὠμοπλατοσκοπίας,, ὥς. εἴδομεν, δὲν ἀρνεῖται 
0 ἀοίδιμος Πολίτης λέγων ὅτι ταύτην «ἀποδεικνύει ἣ παρὰ Βυζαντινοῖς 
μάλιστα γνῶσις αὐτῆς» 5), τὴν ὕπαρξιν δὲ τῆς αὐτῆς δοξασίας παρὰ 
λαοῖς ἀνομοίοις ὅλως τὴν καταγωγήν, τὰς παραδόσεις καὶ τὸν ἓν γένει 
βίον (Οὕννοις, Μογγόλοις, Νοτιοσλάβοις, Σκώτοις, Κορσυιανοῖς καὶ πα- 

1) Κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ “Hoodérov Β΄ 40 οἳ Λἰγύπτιοι τοὺς ὤμους, τὰ 
σχόλη, uly ὀσφὺν ἄκρην» καὶ τὸν τράχηλον τῶν ϑνομένων, ταύρων δὲν κατέ- 
χαιον μετὰ τοῦ ἄλλου σώματος, ἀλλ᾽ ἀποτέμνοντες ἐξ αὐτοῦ τὰ. ἔτρωγον μετὰ 
τὴν ϑυσίαν. 

3) Οὕτω, νομίζω, πρέποι νὰ γοηϑοῦν τὰ λεγόμενα. ὑπὸ τοῦ Bouché-Leclercg 
Histoire de la divination 1, 180: D omoplatoscopie, sur laquelle nous sommes 
renseignés par Psellus, doit avoir été une des derniëres transformations de 
P empyromancie née du sacrifice sangiant, ὡς καὶ τὰ τοῦ Halliday, Greek 
Divination 1910, 196, Ote-}}  ὠμοπλατοσκοπία εἶναι ἐνδιαφέρουσα ὡς παράδειγµα 
τοῦ πῶς μία ἱεροπραξία, ἀρχωιῶς µία δευτερεύουσα πρᾶξις τῆς ϑυσίας (a subrite 
of sacrifice) δύναται v ἀποβῇ αὐτοτελὴς τρόπος μαντείας. 

5) Λαογρ. Σύμμεικτο, Α΄ 18. 
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λαιότερον Ἱσπανοῖς, άλλοις, Γερμανοῖς, "Αγγλοις) κρίνει «ὅμολογου- 

μένως. ἀρκούντως παράδοξον καὶ ἀνεξήγητον, ὅταν δὲν παραδεχθῶμεν 

ὅτι ὀφείλεται εἷς ἁπλῆν σύμπτωσιν»3). ᾿Αλλ’ εἷς τὰς ἀνεκδότους αὐτοῦ 

σημειώσεις, Ν΄ 1818 xé& o. 3, ἀναγινώσκομεν: « Ωμοπλατοσκοπία. 

Tlaoa τοῖς Μογγόλοις κατὰ τὸν ΙΤ" καὶ TA’ αἰῶνα, ὥς μαρτυροῦσιν εὔρω- 

παῖοι σιεριηγηταί. "Ωστε οὐννικὸν φαίνεται μᾶλλον τὸ εἶδος τοῦτο τῆς 

μαντείας, παραληφϑὲν καὶ ὑπὸ τῶν Βυζαντινῶν»). ᾽Ατυχῶς δὲν ἔχο- 

μεν ἀρκούντως ἠτιολογημένην τὴν γνώμην᾽ τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ 

ἀλλ᾽ ἂν ληφϑῇ ὕπ᾽ ὄψιν, ὅτι πρὸς τοὺς πρώτους βυζαντινοὺς χρόνους 

καθ” οὓς συνέβη ñ μεταβολὴ εἷς τὰς μαντοιὰς συνηϑείας τοῦ λαοῦ’ 

συμπίπτει ἡ ἐμφάνισις καὶ ἐξάπλωσις τῶν βαρβάρων καὶ δὴ τῶν Τότ. 

Sov καὶ Οὔννων εἷς τὰς ἑλληνιιὰς χώρας, καὶ ὅτι παρὰ τοῖς βαρβά- 

ροις τούτοις, μεϑ᾽ ὧν λίαν ἀνεμείχϑη ñ Ἑλληνικὴ ᾿Ανατολή, ñ ὤμο- 

πλατοσκοπία ἧτο λίαν διαδεδομένη, δύναται μετὰ πιϑανότητος νὰ λεχϑῇ 

ὅτι ἐπίδρασίς τις ἕξ αὐτῶν εἷς τὰς περὶ ὠμοπλάτης δοξασίας καὶ τοὺς 

τρόπους τῶν “Ελλήνων πράγματι ὑπῆρξεν. ᾿Εναπόκειται δὲ εἷς τὴν πε- 

ραιτέρω ἔρευναν νὰ καθορίσῃ μέχρι τίνος σημείου ñ ἐπίδρασις αὕτη 

ἐχώρησεν. 

Ἐξετάζων 6 Πολίτης τὴν πραγματείαν τοῦ Ψελλοῦ καταδεικνύει 

τὴν ταυτότητα τῶν παρ᾽ ἡμῖν καὶ τοῖς συγχρόνοις αὐτοῦ περὶ τοῦ ἄν- 

τωιειμένου τούτου δοξασιῶν 5), συμφωνεῖ δ᾽ ὅλως πρὸς ταῦτα ὃ Law- 

son). ᾿Αλλὰ τὰ ὀλίγα, τὰ κοινῶς γνωστά, ἃ ἐκ τῶν ἀπορρήτων τῆς 

μαντικῆς ταύτης παραϑέτουσιν ἀμφότεροι, δὲν ἀρκοῦσιν ἵνα διευκρυνή- 

σῶσι καὶ τοῦ ἡμετέρου συγγραφέως τὰς σημειώσεις καί, ἐπειδὴ οὖδα- 

μοῦ ἀλλαχοῦ εὕρομεν περὶ αὐτῆς πλείονα), ἀνελάβομεν ἔρευναν, ἧς τὰ 

κύρια παραϑέτομεν ὧδε. 

1) «Ἑστία» 1876 τ. A’ σ. 999--- Πολίτου, Λαογρ. Stuy. A’ 19. Πρβλ. τὰς 
αὐτὰς σκέψεις ἐν Abbott, Maced Folklore, 1903 σ. 97. 

®) Πολίτον, ἀνέκδ. σημ. NA’ 14: «ὩὨμοπλατοσκοπία, λείψανον οὔννογοτϑιεόν(;) 

Σάϑα, Meo. BiB. Bo. Λη: Ἰόνον δὲ λείψανον τῆς γοτθικῆς ἐκείνης ἐπιμιξίας 

 σώϑη ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα ἁρματωλοῖς ἣ ὠμοπλατοσκοπία, ἥτις εἶναι ἔϑιμον καϑα- 

6. οὐνογοτδικὸν» --Αὐτ. ΝΗ’ 49 R. Andrée, Scapulimantia ἐν Boas Mem. Vol, o. 
L -6δ Τὴν ἀρχὴν τῆς ὠμοπλάτοσκοπίας ἀνευρίσκει εἰς τοὺς Μογγόλους τῆς ἐνδο- 

té .ς ᾿Ασίας». 

8) Λαογρ. Σύμμ. A’ το. 

4) Modern gr. Folklore 1910 o. 821. 324. 

5) Ἠϊδήσεις τινὰς λεπτομερεῖς εὗρον ἐν ἀναθεωρήσει τῆς ἐργασίας µου siç 

τὰς ἀγεκδότους σημειώσεις N. Γ. Πολίτου, ἃς καὶ παραθέτω κατωτέρω. 
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1. 

(Παρὰ Xo. Νταβέλη, ποιμένος σκηνίτου τῆς Πάρνηθος, ἐτῶν 71) 1). 

1. Kade σφαχτὸ δηλάει κατὰ τὸ νοικοκύρη, τὸν ἀφεντωὃ τ᾽, πρὸς 
γιὰ τὸ σπίτιτ. Τἀγοραστὸ δηλάει καὶ κατὰ τὸν ἀγοραστὴ καὶ κατὰ κεῖ- 
γον. ποῦ τό ϑρεφε. Προπάντως τἀγιργιάτκο"), τ᾽ ἁηγιργιοῦ, κεῖνο xoo- 
γοϑῆς᾽ 3) τὰ δηλοῖ. Καὶ τὸ πασχαλινὸ δηλοῖ: μόνο τἀγιργιάτκο εἶναι 
τὸ κορφαῖο *). 

το. Ὅποια πλάτη ἀπὸ τὶς δυὸ πάρῃς, ἕνα καὶ τὸ αὐτό εἶναι ἕνα σφα- 
| χτό εἶναι, ἕνα σῶμα. Καὶ βοαστὸ νά ναι καὶ ψητὸ καὶ το σχάρας, ἕνα 
καὶ τὸ αὐτό εἶναι. Καὶ ντὶπ") ὠμὸ νὰ εἶναι, ὅπ᾽ εἶναι γραμμένα, εἶναι 
1 ç τὴν τάξ” μὸν νὰ μὴν εἶναι χαλασμέν΄ ἀπὸ μαχαίρ᾽ ... ᾿Αληϑεύουν 
χι ἀληϑεύουν! Ὅπ τς ἔχω πωμένο, οὗλα τὰ ηὗραν σωστά. 

- 9. Ἡ κοῦπα εἶναι τὸ κέντρος. Ἐδῶ µέσα ᾽ς τὴν κοῦπα ἅμα ey’ 
καμιὰ χαρακοῦλα, πρόκειται νὰ βγῇ} ἕνας ἅπ τἀντρόγιανο 3) H ax τὸ 
:συγγένιο: ἅμα βἀδίζ᾽ ç τὸ δεξιό, ᾿ς τὸ σταυρό”), εἶναι ἀπὸ τὸ ἀντρίμιο, 
ἅμα is τὸ ζερβιό, εἶναι ἀπὸ τὸ γυναύαο--- Ἡ κόφτρα, ó ζυγὸς αὐτὸς ἅμα 
τηράει πρὸς τὰ κάτ °), εἶναι τὸ δε εξιό- ἀποκεῖϑε 19) εἶναι τἀριστερὸ — “Ana 

- βαδίζ᾽ ἣ τρῦπα κατὰ τὸ σταυρό»), εἶναι 6 ἄντρας, θὰ βγῇ ὁ ἄντρας, ἄν 
βαδίζ᾽ κατὰ τὸ ζερβιὸ τὸ μέρος, ϑὰ βγῇ ñ γυναῖκα. Τοῦ ἆ ἄντρα ἢ τοῦπα 
θὰ εἶναι μικρή, μιὰ βουλλίτσα’'), τῆς γυναίκας μεγάλη, χαραματιά "3. 
Ἂν εἶναι χαρακοῦλα, γραμμή, εἶναι γυναικεῖο: ϑὰ παιδοκομήσ᾽ γυναῖκα 

εἶναι ἀνοιχτὸς ó τάφος ἢ σὲ συγγένιο τῆς γυναίκας, σὲ ἀδερφή. 

ΤΝ 
1) Εῖναι ἀνεψιὸς τοῦ περιβοήτου ἀρχιλῃστοῦ Κίτσου. Νταβέλη, γεννηθεὶς 

ΠΝ τὸ. Τατόι, < ° H παπαγωὴ ἢ δική we, λέγει, ἦταν τὸ Σούλιο" ξέρω σιαποῦϑε 
πέφτ᾽; "And τὸν καιρὸ τὸν ᾖατοαντώγ΄. ἀπὸ τότε ἀποτραυῆχκαν é δικοί μ᾽, οἳ παπποῦ- 
dec, πρὶν τὸ κοσιένα. Mot τὰ μολύγα; ἡ κυροῦλα α δὲ μπόργαν᾽ νὰ Ono foour ἀπ᾽ 
τὰ οτρατέµατα τὰ τουρκικά, τς ἔσφιξαν πολὺ γιὰ τὸν; Κατσαντώ OY" “oe 1 ἀπαράτσαν τὰ 
σπίτια, τὰ ποιμιοστάσια, thu περονοία τς οὔλ' κι ὀπσνραυῆχκαν ade». Δὸν ἔχεν τὴν 
καθαρὰν ρουμελιώτικην ἢ ἠπειρώτικην προφοράν, ποῦ ἔχουν ὅλοι οἵ Ἰσκηνῖται 
ης) Πάρνηθος. 

me) τὸ ἀηγεωργιάτικο 5) γιὰ ὅλη τὴ χρονιά, ὅλου τοῦ χρόνου τὰ χαμσέρια 
:πορυφαῖον 5) ὅλω - διόλου 7 νὰ πεθάνῃ 7) τὸ ἀντρόγυνο 3) ἅμα εὗρί- 

σχεται ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ μέρους 9) ἤτον τὸ μέρος τῆς ὠμοπλότης, πρὸς τὸ ὁποῖον 
ῥάχις (ñ ἄκανθα) προσκλίνει (βλ. πίνακα Α΄, δ) 19) ἤτοι εἰς τὴν ἑτέραν πλευ- 

τὴν πέραν τῆς νοητῆς γραμμῆς, τῆς magia doni τὴν ἐπιφάνειαν sic δύο 
ἴσα een (πίν. A’ dg) 11) πίν. Α΄ pv πρβλ. κατωτέρω ἀρ. 2, 8] αθ)πίν, Α΄ μν' 
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3. Τοῦπα δξ᾽ dx? τὸ σταυρὸ κατὰ τὴν κοῦὔπα dua γυρίζ᾽, εἶναι 

γουιοκύρς: ἅμα εἶναι μιὰ βουλλίτσα, εἶναι λεύτερος Ὦ χερευάµενος, ἅμα 

εἶναι δυό, εἶναι τὸ ἀντρόγιανο. "Ἔρχοντ᾽ ἕνα γῦρο καὶ μιὰ φορὰ τὸ 

χρόνο ἀνταμώνουν. “Αμα εἶναι βουλλίτσα καὶ μιὰ γραμμὴ κοντά, εἶναι 

τὸ ἀντρόγιανο: δὲ φανερών΄ τίποτα: σμίγουν, εἶναι “oth ζωὴ κ ἐργάζονται 

καλῶς. Αὐτῆνο!) εἶναι νουιοχύρς, f) μυιρὴ βουλλίσα, κι ἅμα εἶναι τραυ- 

ητό, γραμμή 3), εἶναι γυνοῖκα. “Αμα πλησιάζ᾽ κατὰ τὴν ἐπιφάνεια”), ϑὰ 

βγῇ”) ἕνας κι ἅμα «nou? πρὸς τὴν κοῦπα, δὲν ey’ ἀνάγκ΄, ἔργάζε- 

ται καλῶς. f 

4 “Άμα βγῇ στὴν ἐπιφάνεια μιὰ χαρακοῦλα ") εἶναι ᾿στὴ συγγένεια 
ϑὰ βγῇ ἕνας, ϑὰ πεϑάν΄. Ἂν βαδίς dx τὸ σταυρό, εἶναι ax τοῦ ἄντρα 

τὸ συγγένιο κι ἅμα εἶναι ἀποδῶδι, εἶναι ds τῆς γυναίκας τὸ συγγέ- 

vio. Τοῦτο) ϑὰ πάῃ ἀπὸ γυναίκας συγγένιο, ἕνα κοριτσάκ μιιρό, ποῦ 

τρώει μῆνα, ποῦ δὲν τρώει τὸ ψωμί, γιατὶ πλησιάζ᾽ νὰ βγῇ. ᾿ς τὴν 

ἐπιφάνεια ὄξου, τραυιέται, εἶναι γλήγορο. “Apa εἶναι πιὸ ἀπάν "), ἄρ- 

γοποράει. 

5. Άμα ϑά χ΄ καμιὰ τρῦπα ç τὴν ἐπιφάνεια, ποῦ νὰ περνάῃ βελό- 

γα πέρα πέρα, θὰ εἶναι φονικό, ϑὰ σκοτοϑῇ ἄνθρωπος τοῦ σπιτιοῦ. 

“Άμα εἶναι dx τὸ σταυρό, ϑὰ εἶναι ἀπὸ τοῦ ἄντρα τὸ συγγένιο, 

ἅμα εἶναι ὄξ .ἆπ τὸ σταυρό, ϑὰ εἶναι ἀπὸ τῆς γυναίκας τὸ συγγένιο. 

6. Τώρα νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὸ δημόσιο 5). " 

᾿Απὸ τὸ σταυρὸ") εἶναι τὸ δικό µας. Ano βαδίζ᾽ ἀπὸ τὸ σταυρὸ 

κάνα µπάλωμα μαῦρο “), προχωράει τὸ ἀσχέρι'') κατὰ τὸν ὀχτρό, ϑὰ εἶναι 

νικηταί, κι ἅμα βαδίζ᾽ πρὸς κατὰ τὸ σταυρό ”), εἶναι τοῦ ὀχτροῦ ἢ νί- 

κησ'. Οἱ μποβαρδισμοὶ εἶν᾽ αὐτὲς of κλωστές "Άμα εἶν᾽ ἀπὸ τὴν ἄλλη 

μεριὰ x ἔρχεται κατὰ τὸ σταυρό---οἳ κλωστὲς εἶναι γυρισµένες sas 

--μποβαρδίζ᾽ 6 ὀχτρὸς κατὰ τὸ ἑλληνικό: κι ἅμα εἶν᾽ ἅπ τὸ σταυρὸ 

κατὰ κεῖϑε, µποβαοδίς ὃ δυιός µας ὃ στρατός. Εἴμαστε καλά, χὺρ για- 

τρέ! ) ζάχαρ εἴμαστε ϑὰ φαγωϑοῦν of ὀχτροὶ συναμεταξύ τς---οἳ κλω- 

στὲς εἶναι πέρα γυρισμένες '“). 

1) Βλ. Πίν. Αν 2) Hv. AY, ν' ὃ) τὸ ὁμαλὸν καὶ ἐπίπεδον μέρος 4) ϑὰ 

πεθάνῃ 5) ἀμυχὴ ἐπὶ τῆς πλατείας, ὁμαλῆς ἐπιφανείας °) iv Α΄ μν' τ) πρὸς 

τὴν κοῦπα, πρβλ. Πίν. Α΄ do. ὃ) τὸ Έθνος, τὴν Πολιτείαν 5) Πίν. A’ 8. 

10} σύγνεφο μαῦρο ἡ) στρατὸς 12) τὸ σύγνεφο εἶναι εἰς τὸ ἀριστορὸν καὶ 

ἁπλώνεται μὲ κατεύθυνσιν ἐναντίον τοῦ μέρους ὅπου 6 σταυρὸς 18) ἀπευϑυ- 

γόµενος πρὸς τὸν συνοδεύοντα ἰατρὸν 14) δύο σύννεφα εἶναι sic τὸ ἀριστερόν; 
χωρὶς ν᾿ ἁπλώνωνται πρὸς τὴν κατεύϑυνσιν τοῦ σταυροῦ. 



ΠΙΝΑΕ Β΄. 
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τ.'"Αν. τυχὸν κ’ ἔχ΄ κάν ἀσπράδ' μὲ σταυρὸ (ϑά ναι ἄσπρο σὰ 
"δρόμος καὶ πάλε ϑὰ σταυρώνεται ἄσπρο σὰ δρόμος) ἂν εἶναι ἀπὸ τὸ 

-. μόρος τοῦ σταυροῦ 1), ϑά εἶναι νίκησ' δική µας, θά ναι σημαία αὐτή, 
σταυθός, κι ἂν εἶναι ἀπὸ τἆλλο τὸ µέρος”), ϑά ναι τοῦ ὀχτροῦ' ϑά ναι 

. σημαία πάλε, ϑὰ τὴμ. πάρ᾽ ὃ ὀχτρός. 
8. "Αμα βαδίζ᾽ συγνεφάκ΄ κατὰ τὴν κουρφή”), σταυρὸς ταξιδεύει 

κατὰ τὸν. ὀχτρό: ἅμα γυρίς τὸ σύγνεφο κ᾿ ἔρχεται πρὸς τὰ κάτ, κατ 
τὴν κοῦπα, εἶναι πισθοχώρησ τοῦ στρατοῦ. Ἢ νίκησ᾽ πάει κατὰ 
τὴν κουρφή (of μύτες ἔρχονται προσαδῶ) ἣ πισϑοχώρησ᾽ γυρίζ᾽ 
καν τὴν κοῦπα. "Άμα γυρίζ᾽ τὸ σύγνεφο, ἀλλὰ δὲν ἔχ΄ μποβαρδισμούς, 
ϑὰ εἶναι πισϑοχώρησ᾽ κι ἀμόλια) τοῦ στρατοῦ, ἁμολάει ἑλιιίες, ἕρ- 

. ϑονται ἅμα ἔχ΄ μποβαρδισµμούς, πιοθοχωρίζουν χωρὶς ϑέλησ᾽ (μποβαρ-- 
δισμοὺς εἶναι νά χ΄ μύτες πρὸς τὰ κάτ). 

9. Κοιπᾶν τώρα καὶ τὸ σταυρό᾽ τὸν κοιτᾶν πρὸς τὸ δέξιο τὸ μέ- 
dc, ἀπεκεῖ ποῦ γέρνει). Περὶ γιὰ τὸ δημόσιο, καϑὼς προείπαμαν, of 
Ἀλωστές, ἅμα βαδίζ᾽ τὸ σύγνεφο κατὰ τὴν κουρφή"), νικάει ὁ Ἕλλη- 
vas, κι ἅμα ἔρθεσαι ἅπ τὴν κουρφὴ κατὰ τὴν κοὔπαῖ), πισθοχώρησ' 

tod "Ἕλληνα, 
- 0. Περὶ γιὰ τὰ ζουντανὰ νὰ ποῦμεν, ἐδῶ δείχνουν, ç τὸ σταυ- 
06, "AA? ἅμα εἶναι ἀναμπαμποῦρα ") X εἶναι ἀνακατεμένο τὸ δημόσιο, 
δὲ δείχν᾽ν, γιατὶ ἀνακατεύεται ὁ στρατὸς μὲ τὸ αὐτῆνοῦ) καὶ δὲ δείχιν΄ 
πῶς παγαίνν τὰ πράματα “). Περὶ γιὰ τὰ ζουντανά, ἅμα εἶναι πρὸς 
600 πόντους ἀπὸ τὸ σταυρὸ 11) κατὰ τὴν κορφή, εἶναι Jx ετυχημένα τὰ 
ζουντανά 3), χι ἅμα κὰν ἀπὸ δυὸ πόντους κ ἐμπρὸς κατὰ τῆς κορφῆς, 

- Εἶναι χαμούρα τῶν ζουντανῶν. 
"TL. Κι ἅμα δέλ΄ νὰ ἰδῇ, ἂν θὰ πετύχ΄ τὸ ἐμπόριό τ, ὅ,τιντήποτε, 

- τὸ μελετημένο του, ϑὰ τὸ δείς ἐδῶ ἢ xog@y™) ἅμα ἔχ’ ὀλίγο κρέμαο' 
odyvepo, καταχνιά, ϑά v ἔπιτυχ΄ μένος, τὸ ἰμπόριο του, ὅ,τι σκοπεύει, 
κι ἅμα ϑά ναι ξέφεγγο ἀπὸ τὄνα μέρος μέχρι τἆλλο, εἶναι ἀπίτυχο ὅτι 
δὰ σκοπεύῃ. 

1) BA. Πίν. Δ’ σ. 2) Tliv. A’ σ΄. ἡ) ἦτον ἁπλώνεται μὲ κατεύϑυνσιν 
πρὸς τὸ τραγανὸν 1) ἀποστράτευοις 5) λαμβάνοντες τὴν ὠμοπλήτην διὰ 
τῆς δεξιᾶς ἐν τοῦ τραγανοῦ κροτοῦν αὐτὴν δριζοντίαν μὲ τὴν κεκλιμένην σπλευ- 
Ody τῆς. ῥάχεως ἐστραμμένην πρὸς τὸν κρατοῦντα (Πίναξ. Β΄) 9) βλ. Hiv. B’1, 
) Itty. Bi 3. 8) ἀνακατωσιό, ) δηλ. μὲ τὰ κοπάδια 10) τὰ ζῷα, τὰ 
ζωντανά, tt) ἤτοι τὴν ὀρϑὴν τῆς ῥάχεως γωνίαν, τὸ τιμόνι (πρβλ. dg. 8,4), 
a?) Πίν. BY 8. 13) Hv. A’ τρ. 
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12. Ἡ caxnotha εἶναι ἢ κορφή 1), κι ἅμα Ëy καμνιὰ σκοτεινάδα 

παχειὰ καὶ κατεβαίν’ πρὸς τὰ κάτ, εἶναι νοιοχύρς, ἔχ᾽ δύναμ, περου- 

σία ἀπὸ τὸ ἀπάνω μέρος τῆς κοοφῆς χωρίζ κάνα κουμμοτάκ΄ σύγνεφο, 

μπάλωμα, μαυράδ᾽” αὐτὸ εἶναι ἢ περουσία tov. Ἂν εἶναι δυνατὸς νοι- 

κοχύρς, ϑά ναι σκοτεινό: χι ἂν εἶναι έφεγγο  ἀπάν ἁπάν, ϑά ναι δυσ- 

τυχία, δὲν θὰ μπορῇ νὰ σταυρώσ᾽ δεκάρα. 

13. "Ἔχ' x ἕνα δωρήτήριο γιὰ τν Ἰκκλησία: δὲν τόχ’ παγεμόνο. “Awa 

ἐδῶ "ç τὴν κορφὴ ἔχ’ μνιὰ γραμμὴ κόχκιν' πρὸς τὸ σταυρό "), εἶναι τὸ 

ἀντρὸς δωρητήριο σὲ ἅγιο, ἅμα εἶναι πρὸς τἀριστερὸ τὸ μέρος ), εἶναι 

τῆς. γυναικὸς δωρητήριο. Δυὸ δωρητήριο ἔχ΄, δ6 ναι παγεμένα. “Ὅσον 

καιρὸ πολυκαιρϑοῦν καὶ δὲν μποῦν ᾽ς τὸν ἅγιον, βρίσκουντ᾽ oL χαρα- 

μοτιές, τὰ σημάδια κι ἅμα πάει τὸ δωρητήριο, χάνουνται τὰ 

σημάδια τῆς πλάτης. 

14. "Ano ᾿ετὴν ἐπιφάνεια βαδίζ κάνα μπάλωμα μαῦρο, κατὰ τὸ 

σταυρό, ἐνάντια Ἔτὸ σταυρό, ϑὰ εἶναι χρέος νὰ πλερωϑῇ -ς τὸ 
δημόσιο. 

15. Μέσα κατὰ τὴν ἐπιφάνεια, τὴ μέσ ἅμα Va y τοσσαραγκώ- 

γυιῶς, καθὼς εἶν τὸ οπίτ τεσσεράγκωνα”), κάποιος ϑὰ φυλακωϑῇ, ϑὰ 

ϑὰ μπῇ τὰς φυλακάς. Κι ἅμα εἶν᾽ ὀλίγο κρεμαστό, ἔχ ὀλίγα πόδια, κλω- 

στές, θὰ εἶναι πυρικαγιὰ 5) ° τὸ σπίτ, ç τὴν ἱπαρχία, ç τὸ δάσος ϑὰ 

γίν΄ μεγάλ.’ πυρυιαγιά. 

16. Κλωστὴ τῆς κούπας"). Αὐτὸ ϑά χ΄ ἢ δυιαστήριο ñ κάνα μπέρ- 

δεμα περὶ κορισιοῦ, περὶ παντρειὰ κ᾿ ἔρχεται μπέρδεμα, δὲ μένουν 

σύμφουνοι. Δικαστήριο Ja τοῦ παρουσιαστῇ: ἀπὸ ποῦ ϑὰ τοῦ παρου- 

σιαστῇ, Θεὸς ϑὰ τὸ ξέρῃ. "Άμα εἶναι χοντρὴ ἢ κλωστή, εἶναι περ- 

σότερο βάρος τὸ μπέρδεμά του ἅμα δὲν ἔχ’ κλωστή, δὲν ἔχ΄ μπέρδεμα 

ἢ δυιαστήριο. I 

17. Ὃ ζυγὸς ἅμα zy’ ὀλίγο σκάλες, ἅμα βαδίζ᾽ Oç σκάλα, θὰ εἶναι 

δυοτύχηµα τῆς χρονιᾶς σὲ κεῖνον ποῦ θά X τὸ σφαχτό, ϑὰ παγαίν΄ 

ὅλο ζημία, ϑὰ πέσο ἔξω. "Άμα κατεβαίν΄ πρὸς τὰ ἴσια, θά ναι εὗτυ- 

χής. Κι ἂς μὴν Ëy σκάλα, ἅμα στραβώσ᾽ ὃ ζυγός”), πάλε σὲ ζημία τοῦ 

σπιτιοῦ τ, ὅλο σκοῦντα") ϑὰ πααίν΄ ὃ χρόνος. "Άμα εἶναι ἴσιος ó ζυγός, 

εἶν᾽ εὐτυχής. 

1) Πύν. A’ τρ (εἰς τὸ τραγανὸν) 2) Πίν. Α΄ δρ. 8) Πίν. A’ δρ’. 

4) σύννεφον σχηματίζον τετράγωνον εἷς τὸ μέσον τῆς εὐρείας καὶ ὁμαλῆς ἐπι- 

φανείας 5) πυρκαϊὰ ϐ) Πίν. Α΄ κλ. ) ἅμα χλίνῃ πολὺ πρὸς τὴν 

μίαν πλευρὰν 5) ἀνάποδο, ἄσχημο. 



1. 4. Meéva, Bipiiov ᾿Ωμοσελατοσ»εοστίας. 81 

2. 

(Παρὰ Κώστα Σφέτσα, ποιμένος σκηνίτου τῆς Τἰάρνηϑος, ἐτῶν 54). 

iss 1. Τ᾽ ἁηγιουργιάτκου τοὺ σφαχτὸ δείχτ᾽ ὅλου τοῦ χρόνου τὰ χαμ- 
πέρια: ἴσαμι δεύτιρουν ἀξάδιρφουν SINR Ἢ διξιὰ ñ πλάτ” δείχτ κα- 
λύτιρα. 

.. 9. Απ τὴν κοῦπα ἴσια -ς τὴ μέσ᾽ νὰ τραυήξς μνιὰ γραµµή 3, 
-ἀπ τοὺ σταυρὸ εἶνι γιὰ τοὺν ἀφέντ xÀ δικό µας μέρους, ἀπουκεῖϑι εἶνι 
Ἔένου βασίλειου, Τουρκία. Tod μιπρᾶμι ἁγκουνὴ μὶ ἁγκουνή ἅμα sive 
md -μακριὸ ἆπ τοὺ σταυρό °), νυκᾶμι of “Ἕλλην', ἅμα εἶνι ἁποὺ δῶ, 
εἵμαστι μεῖς νικηµέν.. “Apo ἡ μνιὰ μιριὰ Ἐιχουοίζ doc τν ἄλλ χουρὶς 
σμάδια’), ϑἄχουμι εἰρήν΄ ; 

- δ. Ιδουπάν”} εἶν" of γοικουχύρδις ἡ `uxoñ ἢ τρυπίτσα”) εἶν᾽ of 
ἄντρας, $ CAN, A μιγολύτιρ᾽!) εἶν᾽ ἢ γναΐκα; ἔρχουντι βόλτα, ἕνα γύ- 

I 0ου χι ἅμα οὗ redone πρόκειται ν᾽ ἀπουϑάν' μὶ σαράντα μέρις πιὸ 
μπρουστὰ ϑὰ v & τν τρυπίτσα αὐτὴ ἀπουπὰν ° τὴν κοῦπαδ). 

ο. 4. Ὁ τοὺ Cyd") φαίνουντι τὰ πράματα’) τοῦ γοικουκύρ. Στὴν ἀγκουνὴ 
-εἶνι τοὺ μαντοΐ ἅμα εἶνι χουρσµένα τὰ σµάδια, χουρίζ μπουλούκ΄ 3) ἅπ 
τοὺ κουπάδ’, ϑὰ βγοῦν θὰ πλήος ) ἢ θὰ χάος. 

5. Οὗ. ζγὸς ἅμα εἶνι words, εἶν εὐτυχὴς οὗ γούιουκύρς κι ἅμα 
πιάνιτ ιλιγάκ' ç τοὺ δάχλου κ πουκάτ '), sive δυνατός. 

0. Κι αὐτὸ τοὺ σκοινὶ c τὴν ἄχρια ©) ἅμα βαστιέτι, ἔχ΄ δύναμι” 
= °), χοήματα. 

“Apa ñ πλάτ᾽ sive φτινή "ἳ), πουλὺ ντιλικάτ᾽ , ἴσαμι τσιγαρόχαρ- 
του, εἶνι κακὴ χρουνιὰ γιὰ τὰ σουδήµατα "). 

8. "Ἅμα & ὀχτροὺς οὗ νοικουκύρς, Od ἔχ δουπέρα " " ἀγκάδια, 
Bos τοῦ ψαριοῦ᾽ W ἀγκυλών'. 
το 9. 2 τοὺ γάμου τ ἀδιρφοῦ w ἢ πλάτ᾽ εἶχι μέσ᾽ τὴ µέσο) μνιὰ 
τρυπίτσα οὔλουστρόγγυλ, πέρα πέρα. Μιτὰ εἴκοσ μέρις πλήγουσαν μὶ 
σφαῖρα ἕναν πρωταξάδιρφό u. 

: oe Bh πίν. A’, afi 3) πίν. Α΄ τκ. 3) πίν. Α΄ ox. 4) ἤτοι ἅμα sic 
τὸ μέσον he shan εἶναι ή καὶ καθαρὰ, 5) ἐδῶ ἐπάνω 5) πίν. Δ΄ v 
1} πίν. Α’ ν'. 8) πίν Α΄ κ. 9) ζυγό, πίν. BY, 3 στ. 10) πρόβατο καί γίδια 
at) τμῆμα, 12) δὰ πωλήσῃς 18) δάκτυλον 14) ἅμα εἶναι ἢ ἄκανϑα ἤτοι 
ἢ δάχις τόσον κυρτή, ὥστε νὰ εἰσχωρῇ κάτωϑεν τὸ δάκτυλον, καὶ νὰ ἠμπορῇ ν᾿ 
νυψώνῃ ὀλίγον τὴν πλάτην 15) ἢ κλωστὴ τῆς κούπας 16) ὃ νουιοχύρης 

7) φτινοῦλα, λεπτὴ 18) εἰσοδήματα 19) ἐδῶ πέρα, εἰς τὴν πρὸς τὴν δόχιν 
πλευράν, πίν. Δ΄, ο. 
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Ə, 

(Πορὸ Χρίσταινας Μεγογιόννη, γραίος ποιμενίδος τῆς Πάρνηθος). 

1. “Apa εἶνι γυρστὴ σὰν κουτήλ΄ 3), εἶνι καλὰ γιὰ τοῦ σἱπίι. Ἰτούτ᾽ 

παίον’ ἕνα κπολάκ' *) νιρό! εἶνι ὄχ” ui καλύτιο. 

9 Μέσ᾽ c τὴν κοῦπα χοιτοῦμι γιὰ τοὺ νουιουχύρ᾽ τἀντρίκιου τοὺ 

μνῆμα ἔρχιτι στρουγγ ΄λό, τοὺ γναίκιου ἔρχιτι σουφλερό, μακρύ 2), 
ν 9 5. ΄ 4 of. 2 ΄ 9/ 5 ` po! ο ` 

3. Καὶ ὁ τν πράσα ἅμα ἔχ΄ βουλλίτσα ἴσια om peo εἶνι γιὰ τς 

γοικουκυραῖου”). "Άμα ἔχ' λιγάκ΄ διαφουρὰ da τὴ μύσ᾽ sive συγγενής 

ἂν εἶν Go τοὺ σταυρό, εἶν᾽ dx τοὺ ἀντρίκιου τοὺ σόϊ 5) ἂν εἶν᾽ ἄπου- 

κεῖ, ἅπ τοὺ γναίκιου. “Αμα εἶνι πρὸς τν κοῦπα, ἔχ΄ καιρὸ μὲ τρεῖς 

- ο) ος P S 9 η. k. ΓΝ Z ν `X τὴ ae] 

μῆνις, ἅμα ἵγών΄ Ἔτν ἰπιφάνεια ), βγαίν 7). Tod μιτράου μὶ τοὺ Ἐλαράκ΄, 

ἂν εἶνι ç τὴ μέσ”"). 
ΙΝ % fd Sig 2 `Ë z. `Ë Fe. 9 5 mg) 

ὰ ζουντανὰ δείχν᾽ν ἰδῶ ς τοὺ σταυρό τοὺ τιμόν εἴνι δῶ”) 

“Αμα sive γιμάτου ἰδῶ, ἅμα ἔχ΄ μαυρίλα, τὰ πράματα εἶν καλά’). "Άμα 

βγαίνουν"')--- εἶνν νὰ πλήσ᾽ πράµατα”")--- ἔχουν οὗρμὴ””) σιαδῶ, πρὸς τὸ 

τραγανό"), κι ἅμα εἶνι νὰ παρ᾽ οὗ νοικουκύρς ζουντανά, ἔχουν οὗρμὴ 

σιαδῶ, πρὸς τὴν κοῦπα ""). 

5. Τούτου ἰδῶ") εἶνι σωοιοῦλα, παρᾶς τοῦ νοικουκύρ. 

6. Τούς ἣ κόψ᾽ ἅμα ἔχ΄ σὰν ἀγκάθια”), εἶνι οὐχτροί ""). 

Α. 

Heed N. Μαγκλάρα ἐξ ᾿Αρφορῶν Μεσσηνίας, ἐτῶν 85: 

κατ’ ὀνακοίνωσιν κ. ll. Γεθργούντζου, ὃ.φ.) 

1. Τὴν πλάτη τὴν τηράγανε vic φορὰ “Αγιωργίτες""). Καὶ τ᾽ Άγιωρ- 

γιοῦ κι ὅποτε σφάξῃς δικό σου ζῶ, dovt, κατσίκι, ὅπι νά εἶναι. Ke 

ἀπὸ τὰ μαγοζειά, ἅμα δήξῃ ἁλάτι 6 νουιοκύρης, στρέχει’) γιὰ τὸ νοι- 

1) κοίλη εἰς τὴν οὐρεῖσν πρόσοψυν, τὴν προσθίαν᾿ Ble πίν. A’. 2) κου- 

ταλάκι ὁ) ἐπίμηκες, atv. A’ μν, pv’. 4y ἥτου ἀκριβῶς ἐπὶ τῆς νοητῆς γραμ” 

μῆς, ἣ ὁποία χωρίζει τὴν πλάτην εἰς δύο ἴσα μέρη βλ. πίν. Α΄, αβ. 5) σός 

= γένος ϐ) ἅμα πλησιάζῃ πρὸς τὴν ἐπίπεδον καὶ εὐρεῖαν ἐπιφάνειαν τ) πε- 

ϑοίνευ 8) μὸ ἕνα Ἀεπτότατο Evhagdue ἐμένρησε τὴν ἀπόστασυν τοῦ σημείου 

ἀπὸ τὰς ἑκατέρωϑεν πλευρὰς τῆς ὠμοπλάτης sy" a τὴν ἀγνουγῆ, τὴν ἐπάνω γω- 

νίαν τοῦ ζυγοῦ 10} τὰ Cowravd πετυχημένα, βλ. τόν. ΒΒ. M) οἵ σκιαὶ ἅμα 

προχωροῦν 3) πρόκειται νὰ πωλήσῃ ζῷα. 19) διεύθυνσιν 14) ὅπως ἆκρι- 

βῶς εἰς πίν. Β΄ 1 15 ὅπως εἰς πίν. BY, 3. 19) Q κλωστὴ τῆς κούπας, σπίν. 

Α΄ χλ. 17) πίν. A’, ο. 1) ἐχθροὶ 19) τὴν ξορτὴ τοῦ Ἁγίου Ῥυωργίου, 

ποῦ ὀγίνοντο τραπέζια 20) φανερώνει, ϑηλοῖ. 
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κοχύρη. Ὅμως σφαχτὸ καϑεαυτοῦ δικό σου, ἐκεῖνο ϑὰ σοῦ δείξῃ γιὰ 
καλὸ καὶ γιὰ κακό, γιὰ ϑάνατο, γιὰ πόλεμο καὶ γιὰ ζημία, γιὰ παν- 
τρειὰ κι ἂν ἔρχεται καὶ πρᾶμα ). 

2. Τὴν κρατοῦμε ἀπὸ τὴν χουπίτσα. "Ἔτσι στέκεται τὸ σφαχτό. 
Τἀπάγνου μέρος ἢ κοῦπα, μπρὸς τὸ πλατὺ καὶ πίσω τὸ στενὸ”) μὲ τὴ ῥάχη. 

3. °H τρουπίτσα ἐδῶ 3) εἶναι μνῆμα. Τὴ μετρᾷς ἔτσι βάνεις τὴν 
κοῦπα ᾿στὸ λίγωμα") τοῦ μεγάλου δάχτυλου χι ἅμα τὴν πλακώσῃ, εἶναι 
ϑάνατος ἀπὸ μέσ” ᾽ς τὸ σπίτι, ἅμα μείνῃ ὄξω, εἶν᾽ ἀποξινός”). 

4. Ἐδῶ "ç τὰ πλάγια") ἀποδῶ κι ἀποκεῖ of γουβίτσες εἶναι νοι- 
ποχυραῖοι, "Άμα ξεμεϊντανίσῃ ὃ ἕνας ἀποδῷ χι 6 ἄλλος ἀποκεῖ, Od 
πεϑάν΄.ὃ ἕνας). ! : : 

Ὁ. Καὶ ᾽ς τὴν κοῦπα dud yy τρουπίτσα δηλοῖ κακό. 
6. “Apo εἶναι σύννεφο "δῷ μέσα) μαῦρο ἢ κόκκινο, εἶναι κακό, 

Ot παλαιοὶ τηράγαν συννεφάκι’ ἅμα πήγαινε κατὰ τὴν ποῦπα, ἔρχεται 
πρᾶμα ᾿ς τὸ γοικοκύρη, καλὸ ἢ κακό, συφέρον ἢ τζερεμές 5) ἅμα πή- 
γαύνε κάτου, φεύγ΄ ἀπὸ τὸ γοικοκύρη. Αμα εἶναι μαῦρο; κόκκινο, ἀφύ- 
σικο, εἶν᾽ ἀνακατεμὸς ἢ γιὰ πόλεμο ἢ γιὰ ὅτι. Ἅμα τηράγονε οἳ κλέ- 
Φτες τοῦτο δῶ, καταλαβαίνανε τί κακὸ ϑὰ πάϑοννε ἀλλὰ τοῦτο δὲν 
τὸ γνωρίζουμε μεῖς. 

1."Αμα τὸ κόκκαλο (ñ δάχη) εἶναι δυνατό, εἶναι ντούργιος 6 νοι- 
κοχύρης, καλός. “Aud εἶχε μαυράδες ἀπάνου, ἦταν κακό. 

8. Ετοῦτο (τὸ γεῦρο) ') εἶναι τὸ ζῶ, μουλάρι, γαϊδοῦρι. 
“9. Τὴν πέταγε χάμου, ἅμά ἤϑελε νὰ τὴν πάρῃ ἄλλος. -- "Aq τη 

χάμου νὰ. τὴν τηράξω κ᾿ ἐγώ. "E! σοῦ λέει. σὲ κακὸ τό εἶχανε. Δὲ 
ϑέλω ya νὰ τὴν πάρω ἀπὸ τὸ χέοι σου, dp τη χάμου. 
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5. 
(Παρὰ ᾿Δριστείδη Ῥεωργούντζου, ἐξ ᾿Αρφορῶν Μεσσηνίας, 90 χρόνων" 

κατ᾽ ἀνυκοίνωσιν κ. II. 1 οωργούντζου). 

wy αν ἀ]άντοτε τὴν τηοάγαµε τὴμ πλάτη᾽ τ᾽ ᾽Αγιωργιοῦ, τὴ Λαμπρὴ 
w . 

opt , - ΑΝ. 2 ὦ» Ea - " a? ee , α) χρήματα, προῖκα 2) ἤτοι τὰ δύο στενώτερα μόρη, εἷς τὰ ὁποῖα ἢ ση ἴται δι Ρε Stowe ρε Edun 8) DÀ. z(u Tel. υρῷὶ. kaq πλάτη διαιρεῖται διὰ τῆς ἐξοχῆς τῆς ῥάχεως ) Βλ. πείνακο, IY 1, τὸ μέτρημα 
τῆς κοπιᾶς γουβίτσας, κατὰ τὸ σχῆμα, τὸ ὁποῖον μοῦ ἀπέστειλεν ὃ κ. TL Γεωρ- 
Ὑοῦντζος 7) καμπὴν τῆς πρώτης φάλαγγος 5) μακρινὸς συγγενὴς — 6) δηλ. ὁκοπέρωϑεν τῆς ἐξοχῆς τῆς ῥάχεως 7) Βλ. πίνακα K 2, νοικοχυραῖοι ποῦ ἔχουν 
ξεμεϊνταγίσει (ἀπομοπρυνῦῇ): τὰ σημεῖα εἶναι οὕτως ἐπὶ τοῦ λαιμοῦ, ὥστε τὸ ἓν 
ἀγναντούει τὸ ἄλλο, ἦτον εὑρίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὁριζοντίου ἐπιπέδου. (ΤΤΩβλ. 
ἆρ. 6.6) 38) εἰς τὸ κέντρον τῆς ὁμαλῆς προσόιµει °) ζημία 0) A κλωστὶ 
ο. δν ë ἔντρον τῆς ὅμαλῆς προσόψεως Cyto, Ἡ κλιοστὴ 

τῆς κούπας. 
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χι ὅποτε μᾶς τύχαινε πλάτη. Σὲ κείνονε στρέχει πὄρρηξε τἀλάτι!)---- 

τοῦ σπιτιοῦ τἁλάτι, λέμε. ᾿Δρνί, κατσίκι ἕνα εἶναι. ᾿Ετηράγαμε μαϑὲ 

καὶ γιὰ νύφη κι ἂν πάρῃ ”) καὶ γιὰ γαμπρὸ καὶ γιὰ οὗλα. Τὴν πιά- 

γαµε ἀπὸ τὴν κοῦπα, τὴν τηράγαμε καὶ στὸ φῶς. 

2. "Άμα εἶναι σκοτιδιασµένη, παράξενη πλάτη, ἅμα εἶναι φωτει- 

γή, καλή. Γιὰ βγάλ᾽ τὴν πλάτη. νὰ ἰδοῦμε πῶς ἔναι. 

3. Ἐδῶ) ἂν εἶναι μουντζαλιασμένη, ϑὰ δώκῃς τζερεµέ *). 

4. Νιὰ σκιµατιδίτσα ἐδωπὰ 5) ἔναι μνῆμα, ὅξ᾽ ἀπὸ δῶ. "Av ἦταν. 

τροῦπες ἐδῶ τὶς μετράγαμ, ἔτσι"): ñ πρώτη χαραξιὰ τοῦ μεγάλου δά- 

χτυλου ἀπουκάτου v ἀκκουμπάῃ ᾿Ἐτὴν ἄκρη, τῆς κούπας: ἅμα τὸ, δά- 

χτυλο τὴν πλάκωνε τὴ γουβίτσα, Bd εἶναι γιὰ τὸ σπίτι θάνατος, ἅμά trove 

παρακάτου καὶ δὲν τὴν πλάκωνε, ἥτανε γι ἄλλονε, Eévove ἣ συγγενῆ. 

5. Οϊτροῦπες μαναχὰ ot ἀπάνου εἶναι κακιές, κεῖνες ποῦ μετριῶν- 

ταν ot ἄλλες ἀποδῶ κι ἀποκεῖ εἶναι νοιιοχυραῖοι. ᾿Εδῶ1) ñ, vid γραμμὴ 

εἶν᾽ ὁ ἕνας νοικοκύρης κ᾿ ἣ ἄλλη ὃ ἄλλος. Ot τροῦπες αὐτὲς εἶναι νοι- 

κοκυραῖοι. "Aud ἦταν ψηλὰ  pivia®) καὶ Ἰδωθοῦνε μὲ τὴν ἄλλη, ϑ’ ἄνα- 

χωρήσῃ 6 ἕνας (Od πεθάνῃ). 

6. Στὴ γοῦβα") ἅμά εἶναι σὰ χαροξίτσα, ἔναι μνῆμα τοῦ σπιτιοῦ. 

7. Σὲ τούτη μεριὰ λέγαμε <° τάριστερό εἶν᾽ 6 Τοῦρκος καὶ ᾿ετὸ 

δεξιὸ ἢ “Βλλόδα»᾽ ἀλλὰ δὲν ξέρω ποιό εἶν᾽ τὸ δεξιὸ καὶ ποιὸ τᾶθιστε- 

oó. Καὶ λέγαμε, πότε σκοτίδιαζε τὸ "λληνυκό, «Ὢ τὸν κερατᾶ τὸν Toto- 

κο, μᾶς ἐκαβόλληκε». 

8. Τοῦτος δῶ ὃ κομπάκις'") (τὸ χεφαλάκι τῆς δάχης) εἶν᾽ ὃ γρόπος '') 

τοῦ σπιτιοῦ. Ιζαμπόσα εἶναι σουχλὶ (δὲν ἔχουν κομπάκι)᾽ τότ᾽ ἕναι φτῶ- 

χὸς ὃ νοικοκύρης. 

9. TO νεῦρον) εἶναι τὸ ζῶ τοῦ νοικοκύρη, τὸ βασταγό “Apo 

δὲν εἶχε νοῦρο ἡ πλάτη -- τυχαίνει καὶ νὰ μὴν ἔχῃ, ἀλλὰ δὲν 

1)--εἷς ὀκείνου τὸ σπίτι ἐπυληϑεύουν τὰ σημάδια τῆς πλάτης, ó ὃποῖος τὸ 

ἐμαγείρευσε. He Bk. P. Ζηκίδην ἓν Φιλολ. Burd. ΙΚων]πόλεως ΙΗ’ 219, 93 «πρέπει 

νὰ εἶναι ἡ δεξιὰ ὠμοπλήτη καὶ ἑφητὸν τὸ ζῷον καὶ οὐχὶ βραστόν, ἄλλοι. ὅμως δὲν 

παρατηροῦσι τοῦτο. “Hay δὲ τὸ ζῷον ἠγοράσδη παρ᾽ ἄλλου τινός, τότε δεικνύει διὰ 

τὸν ὅστις ἡλάτισεν αὐτό» (βλ. σ. 38 σημ. 8) 2) δηλ. χρήματα 8) στὴν 

ὁμολὴ πρόσοψη, Ἔ τὴν πλόκο, 1) πρόστιμον (sive λόγῳ ἀγροζημίας, τιοῦ 

$Q προξενήσουν τὰ βοσκήμοτά σου, εἴτε δι ὄλλην αἰτίαν) ἀδικοπλήρωμα, 

ζημία, 5) μιὰ μικρὸ σχισμὴ εἰς τὸν λαιμὸν τῆς δμαλῆς προσόψεως °) βλ; 

πίνακα, τ΄ 1 τ) εἰς τὸ ἑκατέρωθεν τῆς ῥάχεως καὶ πρὸς τὸν λαιμὸν µέρη) 

πέν. 1" 3, νν 8) ἢ μία 5) κοῦπα 10). γίγ. Τ':3, γο 11) τὰ χρήμοτα, 
ἡ περιουσία. 15} Ἡ κλωστὴ τῆς κούπας. 
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οτρέχουν κιόλα!) ---λέγανε, «πάει, δὲν ἔχουμε ζῶ» θὰ φόφαγε, 
10. K. ἀπὲ”) εἴχαμε κ΄ ἕνα σύστημα") νὰ μὴν τὴν πάρω γὼ ἀπὺ 

` a τ en ted / ? ` ΄ 5 x % 2 ` τὰ χέρια Gov. Dd) τη χάμου, ç τὸ πιάτο, σὔλεγα, νὰ τὴν τηυάξω καὶ 
| ΄ 9 ` δν. \ if x τ. ΓΒ i ΜΕ] ` / 5 ~ γώ. Τό εἴχαμε σὲ κακὸ νὰ τὴν πάρῃ ὃ ἕνας ἀπ᾽ τὰ χέρια τἀλλουνοῦ. 

6, 

(Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ διδασκάλου κ. Χρ. Παπασάββα ἐκ Λερβεκίστης 

Ἠύρυτονίας διὰ τοῦ κ. Δ. Λουκοπούλου). 

1. Καὶ at δύο ὠμοπλάται τοῦ σφαχτοῦ ἀδιαφόρως φανερώνουν 

τὸ μέλλον, ἰδίως ὅμως f, ἀριστερὰ καὶ ἀπὸ κάθε σφαχτό, ὄχι ὥρισμένης 

ἡλικίας. ; 

2. “H πλάτη διαβάζεται ἀπὸ τοὺς εἰδήμονας καὶ δηλοῖ γιὰ ζωή, 

γιὰ ϑάνατο, γιὰ πλοῦτο, γιὰ δυστυχία, γιὰ πόλεμο, γιὰ εἰρήνη, γιὰ κυ- 

βερνητωὴ μεταβολή, γιὰ βροχή, γιὰ ἄνοιξη: δηλοῖ δὲ γιὰ τὸ νοικοκύ- 

en καὶ τὴ νοικοκυρά. 

3. Did νὰ παρἀτηρήσουν τὴν πλάτη, τὴν κρατοῦν ἀπὸ τὸ κάτω 

μέρος, τὸ στενὸ καὶ διαβάζουν ᾿στὸν κάμπο᾽ ὅσα σημεῖα εἶναι κατὰ 

τὸ σταυρὸ (τὴν καϑέτως ἐπικεκολλημένην ἀπὸ τὸ ἀνείϑετον μέρος κύγ- 

χην) σημαίνουν καλὸν οἰωνό᾽ ὅσα πρὸς τὸ ἀντίϑετον, ἀριστερόν, σημαί- 

νουν κακόν. 

4. Τὰ ἴδια μαντεύονται καὶ ἀπὸ τὸ καράβι τῆς κόττας. 

f: 
(Kar ὀνακοίνωσιν κ. Δ. Λουκοπούλού, ἀκούσαντος παρὰ χωρικῶν 

τοῦ Ῥυσκᾶ τῆς Evoutaviac). 

1. Γιὰ νὰ δηλοῖ ἡ πλάτη τοῦ σφαχτοῦ, πρέπει νὰ φάῃ ἁλάτι, νὰ 

γίνῃ δηλαδὴ τριῶν μηνῶν. 

| 2. Άμα T πλάτη ç τὴ γωνία κάτω, ὅπου ἐπυιολλιέται Ἡ κόγχη, 

κατὰ τὰ δεξιά, ἔχῃ τρυπίτσα, αὐτὴ ἢ τρυπίτσα εἶναι 6 νουιοκύρης °). 

ΤΗΕ τρυπίτσα μᾶς δηλοῖ πῶς βρίσκεται σὲ καλὴ Χαζάσταση Ó vouoxú- 

ons: “Άμα δὲν ὑπάρχῃ διόλου, δὲν εὑρίσκεται σὲ καλὴ κατάσταση 6 

νοικοκύρης. 

- Ἥ τρυπίτσα ποῦ βρίσκεται κατὰ τἀριστερὰ κάτω Ἱς τὴν κόγχη 

εἶναι ἡ γυναῖκα"). "Άμα ὑπάρχῃ, δηλοῖ ὅτι εὑρίσκεται εἷς καλὴν κατά- 

-στασιν T| νοικοκυρά. ἂν τοὐναντίον, εἷς κακήν. 

1) εἶναι περιπτώσεις ποῦ δὲν ἐπαληϑεύουγ 2) καὶ ἔπειτα 5) συνήϑεια 

4) Βλ, πίν. A’ ν 5) πίν. Δ΄ v 
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3. Ἂν βρίσκεται τουπίτσα ` τὴ βάση τοῦ κάμπου '), καϑὼς κοι- 

τᾶμε τὴν πλάτη, αὐτὴ ἢ τουπίτσα εἶναι τὸ μνῆμα τοῦ νοικοκύρη θὰ 

πεθάνῃ σὲ λίγο. 
> ` 2 ves `Y > 5. Ὁ εξ F , ` > Dist 
Ἂν κατὰ τἀρισιερὰ καὶ ἄνω, ξκεῖ ὅπου τελειώνει τὸ κοῖλον, βρί- 

σκωνται τρνπίτσες, κι αὐτὲς εἶναι μνήματα συγγενῶν, ὅσες βρίσκονται 

κατὰ τὴ βάση, πλησιεστέρων, ὅσες εἶναι πιὸ μακριά, μακοινῶν συγγενῶν: 

4. TO κοκκινόμαυρο σύννεφο, ποῦ διακοίνεταν συνήϑως ἐπάνω 

καὶ κατὰ τὸ πλατὺ τοῦ κόμπου "), σημαίνει τὰ ἔθνικὰ πρόγματα καὶ 

ἓν γένει τὰ πολιτικά. "Av εἶναι κατεβασµένο πολύ, ἐχϑουιὸς στρατὸς 
\ ~ 5 Regt, <u = x , a P ἡ, ee ` St N 

πολὺς μᾶς ἀπειλεῖ. "Av τὸ κόκκινο σύννεφο εἶναι πολὺ ἀπὸ τὸ δεξιὸ 

μέρος, ἡμεῖς ἄπειλοῦμε τὸν ἐχϑρυιὸ στρατό. 

Γιὰ τὰ κυβορνητικὰ ἐπίσης σημαίνει τὸ μαυροκόχκινο αὐτὸ σύν- 

vepo ἅμα εἶναι ϑολό, εἶναι μεγάλη κυβερνητοὴ ἀκαταστασία. 
É. ας ) τ. ἘΝ = ς #' ο. ` 5 Κ 4 % ` w$ -- κ 

5. Ὃ τένων, 6 συνδέων τὴν ὠμοπλάτην πρὸς τὸ λοιπὸν. σῶμα, 

κάποτε δὲν ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ χόκκαλο καὶ κρέμεται ὥς σχοινίον. 

"Ἐν τοιαύνῃ περιπτώσει of ἐξηγηταὶ μαντεύουν, ὅτι 6 νοικοκύρης «τὸν 

ἔχει τὸν παρᾶ», εἶναι εὔπορος. 

8. 

(Kaw ἀνακοίνωσιν κ. Δ. Λουκοπούλου, ἀκούσαντος ἐν Κορολοβρύσῳ). 

I r . ` ὃ κά. «δις Παοκ ων νε É ν a 2 2 
l. Γιὰ νὰ δηλοῖ $ αλότη, πρέπει τὸ σφαχτὸ νὰ μείνῃ τοὐλάχιστον 

> > a ~ "> ἃ - κ μιὰ βραδειὰ ᾽ς τὸ σπίτι ἐκείνου ποῦ τὸ σφάζει ἄλλως ϑὰ δηλοῖ γιὰ τὸ 

γοικοκύρη, Gd τὸν ὁποῖον ἀγοράσνηκε *). 

|). τὸ μέρος ὅπου ἐν τῷ atv. Α΄ τὸ pw" 3 Tit. oA’, πο. 

3) Κατὰ τὸν κ. P. Παπασωτηρίου, ἐκ Μενιδίου «πρέπει τὸ ἀρνί, ποῦ ϑὰ φά- 

your τὸ Πάσχα, vd κοιμηϑῇ μιὰ βραδειὰ ᾽ς τὸ σπίτι κι ó λύγος ἦταν τὸ ζήτημα τῆς 
4 \ 2 ~~ 32 ` ‘4 , ` 5 ` ` 3 , 5 ` 3 x ne . πλάτης. Πρὸ ἐτῶν ’ε τὰς Αθήνας τὸ ἀρνὶ τὸ ἀγόραζαν τὴν Παρασκευή, κοιμῶταν τὸ 

βράδυ ’ετὸ σπίτι καὶ τὸ Σάββατο τὸ ἔσφαξαν. ᾿ 4ργότερα κατήντησε νὰ λένε ὅτι γιὰ 

νὰ ἔχω γειά, πρέπει τὸ ἀρνὶ τοῦ Isya νὰ κοιμηϑῇ μιὰ βραδειὰ σπίτι μου». Κατὸ 
x. Κο ~ 5 ` , ` ` ` 4 t à τὸν συνάδελφον κ. H. ἸΠαυλᾶκον «Ὃς τὴ Md καὶ σφαχτὸ καὶ κόττα πρέπει νὰ 

μείνουν 24 ὧρες ᾽ς τὸ σπίτι ἄν τὰ σφάξῃς μόλις τἀγοράσῃς, δὲν δείχνουν γιὰ τὸν ἆγο- 

ραστή, ἀλλὰ γιὰ τὸν προκάτοχο». Kart τὴν Ἀιδερὴν σάκωνα, ἐκ Μενιδίου, «γιὰ 

νὰ κοιτάξουν τὸ σαμάρι τῆς ὄονιϑας, πρέπει νὰ εἶναι τοῦ σπιτιοῦ; πουλί εἶχες μιὰν 
3, 4 5 ΄ ` 3, P 3/ BY 4 . Se κ 

Senda, γέννησε αὐγά, τὴν ἔβαλες κλωσσαριά, ἔβγαλες πουλιὰ δικιά σου κεῖνα τὰ 

πουλιὰ ἅμα σφάξῃς κανένα, κεῖνο δείχνει τοῦ σπιτιοῦ τὴν τύχη, ϑάνατο ἢ εὐτυχία». 

Kivor προφανὲς ὅτι διὰ τῆς ἐγκοιμήσεως ἐν τῇ οἰκίᾳ, ὥς καὶ διὰ τῆς μεταλήψεως 

τοῦ ἅλατος τῆς οἰκίας (βλ. σελ. 36 σημ. 1), τὸ ζῷον συνάπτεται στενῶς πρὸς 

τὴν οἰκογένειαν καὶ ἔχον διὰ τῆς ἀφιερώσεώς του εἰς τὸν Θεὸν ἢ τὸν ἅγιον 
3 ἽΝ =: j 
ἐξαιρετικὰς ἰδιότητος παρέχει ἀλαϑήτους περὶ αὐτῆς προφητείας. 
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2. Πολλοὶ πιστεύουν πῶς τὸ σκληρὸ σφαχτὸ εἶναι καλὸ γιὰ τὴ 

μαντεία, ὄχι τὸ τρυφερό. Πάντοτε ὅμως ñ πλάτη πρέπει νὰ εἶναι ἀπὸ 

ψητό) ποτὲ ἀπὸ βραστὸ χρέας $ πλάτη δὲν παρατηρεῖται. 

3. Μιὰ τρυπίτσα ç τὴ γωνιὰ κάτω τοῦ κάμπου τῆς πλάτης ση- 

µαίΐνει τὸν τάφο τοῦ σπιτικοῦ. κάποιος (νοικοκύρης, νοικοκυρά, παιδιά 

των ἢ ἄλλος οἰκεῖος) πρόκειται ν᾿ ἀποθάνῃ προσεχῶς. 

4. Ot τρυπίτσες ποῦ ναι μακρύτερα ἀπὸ τὴ γωνία κάτω εἶναι τά- 

φοι συγγενῶν, πλησιεστέρων ἢ μακρυτέρων ἀναλόγως: τῆς ἀποστάσεως 

ἀπὸ τὴ γωνία. 

5. Καϑαρὸς κάμπος, χωρὶς καμιὰ µαυράδα, σημαίνει ὅτι εὐτυχία 

ἐπικρατεῖ εἷς τὸν νοικοκύρην tod’ σφαγίου. 

6. Ἐπίσης ἢ πλάτη μᾶς λέει γιὰ τὰ ἔϑνη. Τὸ δικό μας τὸ ἔϑνος 

εὑρίσκεται δεξιά, κατὰ τὸ μέρος τοῦ σταυροῦ᾽ τὰ ξένα ἔϑνη ἀπάνω κατὰ 

τὸ πλατύ. “Αμα βλέπῃς µαυράδα ἀποπάνω ἀπὸ τὸν κάμπο, Ἐεκινοῦν 

τὰ στρατεύματα ἀπὸ ξένα ἔϑνη᾽ ἅμα βλέπῃς ἀπὸ τὰ δεξιά, Ἐεκινάει 6 

στρατὸς ὃ δικός µας. 

7. “And τὸν πλάτη μαντεύουν κι ἂν ϑὰ δώσῃ χρήματα 6 νοικοκύρης. 

8. Ὃ τένων, ποῦ εἶναι πολλημένος ° τὸ στενὸ τοῦ κοκκάλου, ση- 

μαίνει πῶς ὃ νοικοκύρης εἶναι δυνατὸς ἀπὸ χρήματα. 

9, Καὶ τοῦ γουρουνιοῦ ñ πλάτη δηλοῖ 1). 

—— 

Ὁ Hig ἐπιστολήν του ὃ φίλος κ. Λουκόπουλος μοῦ γράφει <... κατόπιν ἔπι- 

σταµένης ἐξετάσεως ἀντελήφϑην ὅτι περισσότερο δουλεύει ἢ φαντασία; τὸ μυστή- 

ριο περὶ τὰ τοιαῦτα. Οἱ ϑεωρούμενοι ὅτι ξέρουν, δὲν ἔχουν νὰ σοῦ ποῦν καὶ 

τίποτε νόμιμο, ϑετικὰ δηλαδή. ᾿Λρκεῖ `ç τοὺς πιστεύοντας T σοβαροφάνεια τοῦ 

παρατηρητοῦ καὶ τὸ μυστηριῶδες βλέμμα, τὸ ὁποῖον οὗτος ρίπτεν ἐπάνω εἷς τὸ 

κόκκαλο, ἐν ᾧ ἀπαγγέλλει τοὺς χρησμούς του. ᾿Εξήτασα ἕνα γέροντα ἀπὸ τὸ 

χωρίον Μώκιστα, 6 ὁποῖος ἐϑεωρεῖτο αὐϑεντία εἰς τὰ τοιαῦτα.. Ιζαυχᾶται ὅτι 

αὐτὸς. μὲ τὴν πλάτη ἐμάντευσε τὸν εὐρωπαϊκὸ πόλεμο, τὴν ἐπάνοδο τοῦ Κων- 

σταντίνου, τὴν ἀποτυχία τοῦ Βενιζέλου καὶ τὰς λοιτὰς ἐθνικὰς περιπετείας. Tov 

ἠρώτησα πῶς τὰ ἐμάντευσε. Πάντοτε μοῦ ἀπήντησε us ἀοριστολογίας, ait ὁποῖον 

τίποτε δὲν μᾶς φωτίζουν. Πάντα ἢ βάοις τῆς μαντικῆς του εἶναι τὸ κοκκινόμαυρο 

“νέφος, ποῦ βρίσκεται ἐπάνω ᾽ς τὸ πλατὺ τοῦ κάμπου τῆς ὠμοπλάτης. Ἱ Γὴν ᾿ Ελλάδα, 

λέει τὴν εἶδε μεγάλη, γιατὶ τὸ νέφος αὐτὸ ὠμοίαζε ἐντελῶς μὲ γεωγραφικὸ χάρτη 

τῆς “Ελλάδος ! Τὸ βλέπεις ὁλοφάνέρα, λέει. ᾿Ολίγοι δὲν πιστεύουν εἰς τὴν ὤμο- 

πλατοσκοπίαν λέγοντες εἰρωνικὰ «ἢ πλάτη δηλοῖ γιὰ μένα, ἅμα ἔχῃ κρέας». ᾿Λλλὰ 

Ὑθνικῶς πιστεύεται καὶ πολλάκις ἣ πλάτη κρατεῖται ἐπιμελῶς ὑπὸ τῶν voutoxu- 

-θαίων καὶ δίδεται πρὸς παραϊσήρησιν εἷς τὸν ἐπαγγελλόμενον τὸν εἰδήμονα ἐν 

τῷ χωρίφ’ πολλάκις φέρεται καὶ εἰς γειτονυκὰ᾽ χωρία. ᾿Ολιγώτέρον παρατηρεῖται 

τὸ καράβι τῆς κόττας». : 
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9. 

(Ἑφακιὰ Κρήτης. Aaoyoag. Αρχεῖον, ἂρ. 190, 72-74). 

"Ent τῆς ὠμοπλάτης τοῦ σφαζομένου ἢ φονευομένου ζῴου. εἶναι. 
ἐγκεχαραγμένα τὰ μέλλοντα. °H πρόληψις αὕτη, εἷς. ὅλην τὴν Κρήτην 
εὐρύτατα διαδεδομένη, ἀσκεῖ σπουδαίαν ἐπίδρασιν καὶ πολλάκις χανο- 
vist ἢ οὕτως ἢ ἄλλως ῥυυμίζει τὰς μελετωμένας ἐπιχειρήσεις. ᾿Αλλὰ 

καὶ μέλλον δυστύχημα,. ἀσϑένειαν ἢ ϑάνατον δεικνύει ñ ὠμοπλάτη, ὧς 

καὶ οἱονδήποτε ἄλλο γεγονός. 

Πρὸς. τοῦτο, ap’ οὗ βράσωσι τὴν ὠμοπλάτην, τὴν ἀπογυμνοῦσι 

τῶν σαρκῶν, ἔμπειρος δὲ περὶ τὰ τοιαῦτα γέρων μαντεύεται ἀπ᾽ αὐτῶν 

ἐκ διαφόρων ὁρατῶν σημείων. Οὕτως (1) ἐπὶ τοῦ σημείου τῆς ἀρϑρώ- 

σεως εὑρίσκονται τὰ μνήματα, κλεισμένα (ἀκίνδυνα) ἢ μὴ (ὁπότε ἔπί- 

πειται ϑάνατος). 

(9) Ἐπὶ τοῦ στενωτέρου καὶ παχυτέρου συγχρόνως μέρους τῆς ὤμο- 
πλάτης ὑπάρχουσι δύο σημεῖα (ἢ καὶ περισσότερα), ἅτινα παριστῶσι 
τὸν οἰκοκύρην καὶ τὴν οἴκοκυράν. Τὰ σημεῖα ταῦτα εἶναι ἄπομεμακου- 

σμένα ἀλλήλων, ἐὰν ὃ οἰκοκύρης εἶναι ἄγαμος, συμπλησιάζουσιν, ἐὰν 

ἐπίκειται 6 ny καὶ εὑρίσκονται πλησιέστατα πρὸς ἄλληλα, ἐὰν 
ἔχῃ ἤδη τελεσϑῆ. "Hav τὰ δύο ταῦτα σημεῖα εἶναι ἐπιμεμηκυσμένα, 
σημεῖον βυϑενεία. ας τοῦτο. []ροσθετέον ἐνταῦθα ὅτι τὰ δύο ταῦτα ση- 
usta χωρίζονται διὰ γωνίας, sig τὰς σιλευρὰς τῆς ὁποίας εὐοίσκονται, 
καὶ ἑπομόνως τὸ Ev δὲν φαίνεται Šx τοῦ ἑτέρου. "Hav δὲ ὃ οἰκοκύρης 
εἶναι ἄγαμος καὶ «τὰ. δύο σημεῖα τείνωσι πρὸς ἄλληλα, ἵνα φϑάσωσιν 

ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου (τῆς αὐτῆς ὁπτικῆς ἀκτῖνος), τότε ἐπίκειτου ὃ γά- 
μος. Ἐὰν ὅμως ὁ οἰκοκύρης εἶναι ἔγγαμος καὶ συμβαίνῃ τοιαύτη σύμ. 
πλησίασις, τότε 6 sic ἐκ τῶν δύο $° ἀποϑάνῃ. 

(3) ᾿Ἠπὶ τοῦ εὐρέος καὶ λεπτοῦ μέρους τῆς ὠμοπλάτης φαίνονται 
στίγματα, παριστῶντα ἢ τὰ γιδοπρόβατα τοῦ κτήτορος ἢ τὰ παγκόσμια 
στρατεύματα, ἐκ τῆς ϑέσεως τῶν ὁποίων προμαντεύουσιν εἰρήνην Q πό- 
λεμον. “Ext τοῦ αὐτοῦ μέρους ἔβλεπον τὸν ἀποχλεισμὸν τῆς νήσου τῷ 
1897 διὰ μακρᾶς σειρᾶς στιγμάτων κατὰ πλάτος τῆς ὠμοπλάτης, ὣς 
καὶ «πότε ἔμελλε νὰ καταπλεύσῃ ἀτμόπλοιον μετὰ πολεμεφοδίων, διὰ 
μακρᾶς σειρᾶς κατὰ μῆχος τῆς asawa διακοπτούσης τὴν. τοῦ ἆπο- 
κλεισμοῦ. 

Ταῦτα ἐν γενυιαῖς γραμμαῖς, διότι ἄπειροι εἶναι ot τρόποι καὶ 
πειρα τὰ σημεῖα, δι ὧν μαντεύουσι. Καὶ πολλοὶ ἔκ τῶν μαντευόντων 
amma κινδύνους, οὓς ἄλλοι τούτων δὲν δύνανται yQ προΐδωσυν. .. 
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10, 

(Ex τῶν ἀνεκδότων σημειώσεων N. I. Πολίτου, Ν΄ (1878) o. 3: 
κατ’ ἀναχοίνωσιν N. Μαντραπύλιο, ἐκ Ῥούμελης). 

1. Καιρός. σύννεφα, βροχήν. 
9 > ΄ £ ` / . ~ - ταυρός τὸ μέρος τῶν 

χριστιανῶν. 

3. Μέρος τῶν Τούρκων. 

4. Τὸ μέρος τοῦτο ἄλλοτε 
ορ. 2 = NB. c τι - ~ c, 8 πη ἐξεῖχε, διότι ἦσαν ὑπέρτεροι ot Τοῦρκοι, νῦν ὅμως οὖχί. 

5. Δρόμος ἂν ὑπάρχῃ γραµµή, ἔχει νὰ τραυήξῃ δρόμο. 
5% Ἂν εἶναι ἀνουιπὸ καὶ δὲν εἶναι μαῦρο, εἶναι ἀνοιχτὸς 6 δρό- 

μος. “Av ἔχῃ χαράγματα μέσα, αἰχμαλωσία ᾿οτὸ σπίτι, ἂν ἔξω, ξένον. 
6. Κατ’ αὐτὸ τὸ διάστηµα εἷς ἀπόστασιν τοῦ ἄνω ἁρμοῦ τοῦ dv- 

τίχειρος ἀπὸ τῆς κορυφῆς, ἂν εἶναι βοῦλα, τάφος συγγενοῦς μακρινοῦ 
ἢ στενοῦ κατὰ τὴν ἁπόστασιν᾽ πέραν, τάφος φίλων κλπ. 

Τ. Σακκοῦλα. Τὸ πάχος τοῦ νεύρου μηνύει τὸ πάχος τοῦ βαλαν- 
τίου τοῦ οἰκοδεσπότου. 

5 ` - 5 ~ x` x 4 an c # 5 c 8. ᾿Ἠπὶ τῆς αἰχμῆς, πρὸς τοὺς χριστιανούς: ἂν 6 κύριος εἶναι ὕπαν- 
δρευμένος, ἔχει δύο σημεῖα. 

9. Νεφύδρια εἷς τὴν προεξοχὴν == τὰ ποίμνια τοῦ κυρίου ἀναλόγως 
αὐτοῦ πολλὰ ἢ ὀλίγα. 

Χειμῶνα, πρὸς τὰ κάτω μέ αϑμηδὸν ἀναβαίνουν ἐπάνω τὰ νέφη. 1 μ η 
10. Ἀτίγματα πρὸς τὸ μέρος τῶν Τούρκων, σηµαίνει ὅτι εἶναι 

βγαλμένοι ot Τοῦρκοι ἢ of Ἕλληνες, ἂν πρὸς τὸ μέρος τῶν “Ἑλλήνων. 

11. 

(Ex τῶν ἀνεκδότων σημειώσεων N. T. Πολίτου, NE 75. NH’ 49, 
πορὰ πουμενάρχου Ντίνα Σαράντη, Μακεδόνος ἐκ Περιβολίου 1 ρεβενῶγ). 

(1) Τὸ ἄνω μέρος"). Παρατηρεῖται ἂν εἶναι καϑαρὸν ἢ ὄχι 
τοῦ χόνδρου τὸ κοίλωμα: ἂν εἶναι καϑαρόν, τότε ἁρμονία τοῦ οἴκου, 
ὅλα εἶναι καλά, καὶ ἣ καρδία τῶν οἴκοδεσποτῶν καϑαρὰ καὶ 6 βίος dvé- 
Φελος. Βαϑούλωμά τι σχεδὸν ἀδιόρατον πρὸς τὸ μέρος τοῦ νεύρου 
δεικνύει τὴν κυράν: ἐξετάζεται ἂν εἶναι ἔγκυος ἢ ὄχι ἂν προχωροῦν 
ἔχει φϑάσῃ εἲς τὸ ἄλλο ἄκρον, μαντεύουσι περὶ τοῦ χρόνου τοῦ τοκε- 
τοῦ καὶ τοῦ γένους τοῦ ἐμβρύου. 

1) Βλ. Πίν. A’ κ. 
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(2) Τὸ δὲ συνδεδεµένον πρὸς τὸν χόνδοον νεῦρον δεικνύει τὴν δύ- 
γαμιν τοῦ σπιτιοῦ. ἂν εἶναι στερεὸν πολὺ καὶ δὲν ἀποσπᾶται, εἶναι τὸ 

σπίτι στερεὸν καὶ ὃ βίος τῆς οἴκογενείας εὐτυχής, ἂν δὲ τοὐναντίον, ϑὰ 

περιστῇ εἷς οἴκονομικὰς δυσχερείας. Τὸ πάχος τοῦ νεύρου δὲν ἔχει ση- 

μασίαν τινὰ καὶ δὲν μηνύει τὸ πάχος τοῦ βαλαντίου τοῦ οἰκοδεσπότου, 

τὴν σακκοῦλαν, ὥς w ἐδίδαξεν ἐκ Ρούμελης ὁ N. Μαντραπύλιας καὶ 

ἐσημείωσα ἐν Ν΄ 3. 
(3) Θέτοντες τὴν πρώτην φάλαγγα τοῦ μεγάλου δοκτύλου ἐπὶ τοῦ 

χείλους τοῦ χόνδρου μετροῦσι τὴν ἔκτασιν τοῦ ὀστοῦ µέχρι τοῦ ἄκρου 

τοῦ δακτύλου ἐντὸς δὲ τοῦ ὑπὸ τοῦ δακτύλου καλυπτομένου χώρου 

παρατηροῦσι τοὺς ὑπάρχοντας τυχὸν λάκκους ἢ σχισµάδας ἂν εἶναι 

τὸ μέρος καϑαρόν, οὐδεὶς ϑάνατος ϑὰ συμβῇ συγγενῶν: ἂν 8 ὑπάρχω- 

σιν εἷς ἢ δύο λάκκοι πρὸς τὰ δεξιά, ϑ᾽ ἀποθάνωσιν εἷς ἢ δύο. συγγε- 

γεῖς ἀπὸ µέσα ἀπὸ τὸ σπίτι ἂν πρὸς τάριστερά, συγγενεῖς ἀπ᾽ ἔξω ἀπὸ 

τὸ σπίτι. Αν περνάῃ τὴν ἀπόστασιν ἐκείνην τὸ χάραγμα, ὃ ϑάνατος 

ἔχει ἤδη γείνῃ, καὶ ὃ χρόνος, καθ᾽ ὃν ἔγεινεν εἶναι ἀνάλογος τῆς ἆπο- 

στάσεως: ὅσον μακρύτερα τοῦ ἄκρου τοῦ δακτύλου κεῖται, τόσον παλαι- 

ότερος εἶναι. Καὶ τὸ μέγεθος τοῦ χαράγµατος ἔχει σημασίαν, δεικνῦον 

τὴν ἡλικίαν: ἂν εἶναι μέγα καὶ βαθύ, εἶναι προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν 6 

θανὼν ἢ ἐκεῖνος, οὗ προμηνύεται ὃ ϑάνατος, ἂν δὲ μικρὸν καὶ ἐπιπό- 

λαιον, νεώτατος. Τοὺς πρὸ ἑνὸς ἢ δύο τὸ πολὺ μηνῶν συμβάντας ϑανά- 

τους δὲν δείχνει ἢ πλάτη. 

(4) Ὅταν κρατῶμεν οὕτω τὸ ὀστοῦν, ὥστε ἢ σακκοῦλα νὰ εἶναι 

πρὸς τἀριστερὰ ἡμῶν καὶ 6 σταυρὸς ὄπισθεν (ἀπαραλλάκτως δηλ. ὣς 

ὅταν παρατηρῶμεν τοὺς θανάτους), διακρίνομεν δύο πορφυρωποὺς σκι- 

dc, ἀρχομένας ἀπὸ τὸ σημεῖον τῆς ἑνώσεως τῶν δύο σκελῶν τοῦ σχῆμα 

Y σχηματίζοντος ὀστοῦ καὶ φϑανούσας μέχρι τοῦ πέρατος, ἓν τῷ μεταξὺ 

δὲ καϑαρὸν κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον τὸ ὁστοῦν ὅπως διαχρίνωσι καλύ- 

τερον, φέρουσι τὸ ὁστοῦν εἷς τὸ ὕψος τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὸ βλέπουσι 

πρὸς τὸν ἥλιον, ὥστε at ἥλιακαὶ ἀκτῖνες νὰ πίπτωσιν ἐπὶ τοῦ ὄπισθεν 

µέρους ἣ πρὸς τὰ δεξιὰ (yo. ἀριστερὰ) γραμμὴ εἶναι ἣ τῶν Τούρκων, 

ñ πρὸς τὰ δεξιά, κατὰ τὸ μέρος τοῦ σταυροῦ ἡ τῶν Ἑλλήνων" ἔν. τοῦ 

πάχους ἑκατέρας γοαμμῆς οἰωνίζονται τὴν δύναμιν. ἑκατέρων: To 1]ά- 

σχα τοῦ 1898 6 παρατηρήσας τὴν πλάτην τοῦ ἁονίου µου ποιμενάρχης 

Ντίνας Σαράντης, Μακεδὼν ἐκ Περιβολίου 1 ρεβενῶν, μοὶ ἔδειξεν ὅτι 

ot Τοῦρκοι κατέστησαν ἀσθενέστεροι καὶ ἡμεῖς ἐδυναμώϑημεν.. His. τὸ 

κάτω ἄκρον ἢ γραμμὴ τῶν Τούρκων ἐπεμηκύνετο τριγωνοειδῶς, οὕτως 

ὥστε at δύο κορυφαὶ τοῦ τριγώνου εὑρίσκοντο εἷς τὸ τουρκικὸν καὶ ἢ 
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τρίτη. ἔφϑανε. µέχρι τοῦ. ἕλληνικοῦ, σημεῖον. ὅτι ot Τοῦρκοι κατεῖχον 
ἰδικήν μας χώραν, τὴν Θεσσαλίαν. Περὶ τὸ μέσον νεφύδῥιά τινα ἄφορ- 
μώμενα ἔκ τῆς τουρκικῆς γραμμῆς ἔφϑαναν µέχοι τῆς ἑλληνικῆς, ὅπερ 
ἐσήμαινεν ὅτι ot Τοῦρκοι πολλὰς δυσχερείας μᾶς παρεμβάλλουν καὶ 
ὅτι καθόλου ϑολὰ ἦσαν τὰ πράγµατα᾽ οὐδόλως ὅμως ἀνησύχει, διότι 
τὸ. ἰδικόν µας μέρος ἐφαίνετο ἰσχυρότερον. --- Ἔν εἰρήνῃ τὰ πρὸς τὸ 
κάτω μέρος σημεῖα δεικνύουσι τὴν ἀτμοσφαιρικὴν κατάστασιν. 

(5) Τὰ σημεῖα τοῦ vow onsen καὶ τῆς νοικοκυρᾶς κεῖνται, εἷς ἁπό- 
στασιν περίπου τῆς φάλαγγος τοῦ. μεγάλου δακτύλου ἀπὸ τῆς κορυφῆς, 
ὑποκάτω. τοῦ. ἔμπροσθεν φαινομένου μέρους τοῦ ὀστοῦ τῆς μὲν νοικο- 
κυρᾶς πρὸς τἀριστερὰ ὑπὸ τὸν σταυρόν, τοῦ δὲ νοικοκύρη πρὸς τάριστε- 
0Q ὑπὸ τὸ μέρος περίπου, ὁπόθεν ἄρχεται ἣ γραμμὴ τῶν Τούρκων. Ἂν 
οὕτως ἔχωσι τὰ σημεῖα καὶ δὲν ἀντικρύζωνται, οὐδὲν κακὸν προμηνύε- 
ται δι᾽ αὐτούς ἂν ὅμως τὰ σημεῖα ἀντικρύζωσιν ἄλληλα, εὑρισκόμενα 
ἀνωτέρω ἐπὶ τῆς, ἔμπροσϑεν ἐπιφανείας. τοῦ ὂστοῦ, ὃ ἕτερος 9° ἀπο- 
ϑάνῃ ἐντὸς τοῦ ἔτους. 

(6) Ἐπὶ τοῦ ὄπισϑεν μέρους af σκιαὶ ἐπὶ τῆς 
ἑτέρας πλευρᾶς τοῦ σταυροῦ δεικνύουσι τὴν κατάστα- 

-σιν τῆς περιουσίας ἓν τῷ σημείῳ 1 at σκιαὶ δεικνύ- 
ουσι τὰ ὑπάρχοντα χρήματα ὅσον παχυτέρα καὶ µε- 
γαλυτέρα εἶναι ἡ σκιά, τόσον μεγαλυτέρα ñ) περιουσία, 
τὰ χρήματα πῶχει ` τὴν τζέπη. Ἔν τῷ σημείῳ 2 ἂν 
ὑπάρχωσι σκιαί, δεικνύουσι τὰ χοήματα ποῦ. μέλλουν 

νὰ ἔλϑουν᾽ ὅσον ἀπομακρυσμένα εἶναι πρὸς τὸ σημεῖον 3, τόσον ἀργό- 
τερα ϑὰ ἔλϑουν᾽ παρατηρεῖται δὲ av τῷ σημείῳ 3, ἂν εἶναι 6 δρόμος 
ἀνοιχτός, διότι ἐκεῖ φαίνονται τὰ ἐμπόρια. Ἰδίως ot λῃσταὶ μαντεύου- 
σιν ἓκ τούτου τὰ περὶ τῶν λύτρων. 

19, 
A Or ἄ, Ἰέγα, Θυσίαι ταύρων καὶ κριῶν ἐν τῇ ΒΑ. Θρῴκῃ 

ἐν Λαογραφ. I" 165) 

«διὰ τὸν ἱερέα φυλάσσεται ἀρκετὰ καλὸν. μέρος, ἰδίᾳ δὲ ἢ ἅρι. 
στερὰ | ὠμοπλάνη (τοῦ ἀρνίου), διότι τὴν δεξιὰν κρατεῖ πάντοτε ὁ ϑύων 
οἰκοδεσπότης, ἵνα ἐξετάσῃ αὐτήν. Κατὰ τὴν ὠμοπλατοσκοπίαν. ταύτην, ἂν 
μὲν εὕρῃ τὴν πλάτην λεπτὴν καὶ διαφανῆ, ἔχει τὴν πρόγνωσιν ὅτι ἐκεῖνο 
τὸ ἔτος δὲν ϑὰ ἔχῃ μπτερεκὲτ (ἄφϑονυν εἰσοδείαν) τὸ σπίτι του, ἂν δὲ 

x τοὐναντίον, παχεῖαν, ὅτι ϑὰ ἔχῃ καλὸ μπερεκέτ. Αν ὅμως διίδῃ εἷς τὴν 
πλάτην λακκάδα (βαϑούλωμα), τότε συμπεραίνει ὅτι κακόν, θάνατος θὰ 
ἐπέλϑῃ εἰς τὸν οἶκόν του. 
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Εἰς τὰς ἀφηγήσεις ταύτας τῶν σημερινῶν ἐξηγητῶν τῆς ὠμοπλάτης 

ἔχομεν σαφῆ ὁπωσοῦν ὑποτύπωσιν τῶν ἀρχῶν τῆς μαντικῆς τῶν τέχνης. 

Βεβαίως ἀσυμφωνίαι ὑπάρχουσι μεταξὺ αὐτῶν sic τὴν ἐκδοχὴν τῆς σημα- 

σίας τῶν καθ’ ἕκαστον σημείων: a. χ. ó τένων, 6 ἔκ τῆς κοιλότητος τῆς. 

ἀρθρώσεως ἐξαρτώμενος σύνδεσμος, ὅστις κατὰ τὰ κοινῶς γνωστὰ ἄπει- 

κονίζει τὴν σακκοῦλα, τὸ βαλλάντιον τοῦ οἰκοδεσπότου 1), κατὰ μὲν τοὺς 

Μεσσηνίους εἶναι τὸ ζῶ τοῦ νοικοκύρη, τὸ βασταγό 2), κατὰ δὲ τὸν 

σκηνίτην Νταβέλην μπέρδεμα ἢ δικαστήριο ") Ἡ μεγάλη πρὸς τὸ ἓν 

πλευρὸν κλίσις τῆς ράχεως κατὰ τοῦτον μὲν ποομηνύεν ζημίαν τοῦ 

σπιτιοῦ *), κατ᾽ ἄλλον δὲ εὐτυχίαν s). Διὰ ταῦτα ἀνάγκη; εἶναι ἢ συλλογὴ 

ἡμῶν νὰ συμπληρωθῇ, διὰ λεπτομερῶν πληροφοριῶν καὶ & ἄλλων μερῶν 

τῆς Ἑλλάδος, ἵνα ἀπαρτιζομένου πλήρους τοῦ συστήματος τῆς ὠμο- 

᾿πλατοσκοπίας, τοῦ κοινῶς κρατοῦντος σήμερον παρὰ τῷ λαῷ, δυνηϑῶ- 

μεν νὰ καϑορίσωμεν ἀκριβῶς τὴν σχέσιν αὐτοῦ τοῦτο μὲν πρὸς τὴν 

παρὰ τῷ Ψελλῷ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀποχειμένην παράδοσιν, τοῦτο δὲ 

πρὸς τὰ παρ᾽ ἄλλοις λαοῖς ἐπικρατοῦντα e), 

"AMG καὶ μόνη Q παροῦσα συναγωγὴ: δύ. αται, νομίζω, νὰ χρῆσι- 

μεύσῃ ὥς τις ὑπομνηματισμὸς πρὸς διευκρίνησιν τῶν ἀσαφῶν σημείων 

1) ΠΠολίτου, Λαογρ. Σόμμ. Δ΄ 18' πρβλ. καὶ ἆνωτ. ἄρ. 2, 6. 9, 5. 7, ὃς 8, 8 

10; πι κα. Ὁ 2) ἀρ. 4, 8.5, 9 5) do. 1, 16 4) do. 1, 17 5) do. 2, 5. 

6) Ἐννοεῖται ὅτι πρὸς τοῦτα πρέπει νὰ παρεξετασϑῇ ἢ διὰ τοῦ στηϑιαίου ὀστοῦ 

τῆς ὄρνιθος (οτηϑάμι, καράβι, σαμάρι) µαντική. Τὰ ὀλίγα, ἅτινα περὶ αὐτῆς γνω- 

ρίζοµεν, εἶναι τὰ ἑξῆς' 

1. «Πρέπει νὰ εἶναι τοῦ οπιτιοῦ πουλιὰ» ἢ «νὰ μείνουν 24 ὧρες 'ç τὸ σπίτι» 

(Μενίδι᾽Αττικῆς καὶ Μάνη" βλ. o. 38 qK 3). 

2. < Αν εἶναι γεμάτες oí τρύπες μέσ) επῇ μέση, εἶναι γεμάτη ἡ σακκοῦλα τοῦ σσι- 

— ἄν εἶναι ἄδειες, δὲν ἔχει εὐτυχία τοῦ σπιτιοῦ». (Πλ. ag. 9, 1); 

3. «Τρᾶμι (παρατηροῦμε) τοὺ καράβ τς κόττας κι ἄν ἔχ' κανιὰ τρῦπα, κάσιγιους 

Va ac. ἂν εἶνι πουλὺ κόκκινο, Od γέν᾽ πόλιµους, ἄν sim πάλε σκουτνὸ, δὰ 

γέν' poe (Eveutavia, Λσογρ. ᾿ Αρχ. 124,70 Λουκόπουλος). 

4. «Ἐν Παλούμπα (Γορτυνίας) ἐξειάζουν τὸ οτῆϑος τῆς ὄρνιϑος καὶ μαντεύονται 

a) ἂν εἰς τὸ xolhopa ἔχῃ ὀπήν, ὅτι μέλος τῆς οἰκογενείας ἢ σύγγεν no δὰ ἀποϑάνῃ᾽ 

β) ὅταν τὸ στῆϑος εἶναι λυγισμένον (ἔχῃ γονατιά), ϑὰ ἐνσκήπρουν οἰκονομικαὶ δυσχέ- 

ρειαι εἰς τὴν οἰκογένειαν' y) ὅταν οὐδὲν στίγμα παρουσιάζῃ μέλαν, ἀπόδειξις ὅτι ἡ 

οἰκογένεια διέρχεται ἐν πλήρει γαλήνη ὃ) ὅταν ἔχῃ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἄκρου μέχρι τοῦ 

ἄλλου μίαν μακρὰν γραμμήν, 6 οἰκοδεσπότης ϑὰ κάμῃ ταξείδιον: s) ἐκ διαφόρων 

στιγμάτων καὶ γραμμῶν μαντεύονται, ἂν οἳ ἀποδημοῦντες ἐκ τῆς ων κεν εἶναι 

ὑγιεῖς, ἄν δὰ λάβωσιν ἐπιστολὴν αὐτῶν, ἂν ϑὰ ἐπανέλϑωσι καὶ πότε». (Κατ᾽ ἀνακοί- 

τω τοῦ καϑηγητοῦ κ. Θ. I. ᾿Αϑανασοπούλου). 

δ. ὁ Ey Στεμνίτσῃ (Γορτυνίας) ἐξετάξουν τὸ στῆϑος τῆς ὄρνιθος καὶ ἂν μὲν εἶναι 
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τοῦ δημοσιευομένου: κειµένου. Καὶ δὴ: at φράσεις αὐτοῦ. «ἐὰν ἴδῃς τὰ 
ἄνω. μέρη ἤτοι πρὸς τὸ λεγόμενον. τραγανόν ...» (σελ. 10, 19). «εὐ ἴδοις 
εἰς τὸ ἄνω µέρος τοῦ ὠμοπλάτου. πλησίον. τοῦ: τραγανοῦ ...» (ο. 10, 
23--28) ἔτι δὲ «εἰ ἴδοις τὰς αὐτὰς εὐϑείας πρὸς τὴν λαβὴν τοῦ 
ὠμοπλάτου οὔσας...» (o. 9, 28 — 29), ἥτις ἀπαίσια οἰωνιζομένη 
συμφωνεῖ πρὸς ἑτέρας, καθ΄ ἃς τὰ σημεῖα γίνονται ἀποισιώτερα, ἔφ, 
ὅσον: πλησιάζουσι πρὸς τὰ κάτω, δύνανται νὰ: στηρίξωσιν ἡμᾶς εἷς τὴν 
γνώμην ὅτι καθ’ ὅμοιον καὶ σήμερον τρόπον of σύγχρονοι τοῦ. συγ- 
γοαφέως ἐξενάζοντες τὴν ὠμοπλάτην ἐκράτουν. αὐτὴν ἥτοι ἔκ τῆς κοι- 
λότητος τῆς ἀρϑρώσεως, ἠνωρϑωμένην μὲ τὸ τραγανὸν μέρος πρὸς τὰ 
ἄνω καὶ δὴ μὲ τὴν ὁμαλὴν: αὐτῆς ἐπιφάνειαν ἐστραμμένην πρὸς τὸν 
ἐξετάζοντα. “AMM ἀτυχῶς. οὔτε τὸ ἡμέτερον: βιβλίον οὔτε τὸ τοῦ Ψελλοῦ 
παρέχουσιν ἡμῖν ἔνδειξίν τινα, ἵνα συναγάγωμεν ποῖον μέρος τῆς ὤμο- 
πλάτης λογίζεται ἐν αὐτῷ δεξιὸν. καὶ ποῖον. ἀριστερόν. Ἂν δεχϑῶμεν 
ὅτι ὥς. ὄργανον μαντεύματος ἔλαμβάνοντο ἀμφότεραι at ὠμοπλάται, 
τότε διάφορον ἐπὶ ἑκατέρας αὐτῶν doe ἦτο. τὸ δεξιὸν μέρος, ἐπίσης δὲ 
καὶ τὸ ἀριστερόν, ἐν ᾧ ταῦτα καὶ ἐν τῷ: βιβλίῳ μόνον ὥς ἀμετάϑετα 
γοοῦνται ἥτου ὣς ἔχοντα τὴν αὐτὴν πάντοτε ἓν τῇ ὠμοπλάτῃ ϑέσιν. 
Ἐκ τῆς σημερινῆς χρήσεως ἔχομέν προτίμησιν τῆς δεξιᾶς κατὰ τὴν 
γενικὴν δοξασίαν, ὅτι τὸ δεξιὸν εἶναι πάντοτε: αἴσιον: ᾿Αλλὰ καὶ ὅταν 
χοησιμοπουῆται ἣ ἀριστερά, πάλιν μέρος αὐτῆς δεξιόν, ἔφ᾽ οὗ ñ ἄπο. 
wis τοῦ οἰκοδεσπότου καὶ. τοῦ ἔθνους αὐτοῦ; ὣς καὶ ἣ τοῦ ἀνδρυιοῦ 
γένους, εἶναι ἐκεῖνο, ἐφ᾽ οὗ προσφύεται ñ, δώχις W ἄκανϑα τῆς ὤμο- 
πλάνης, ἀποτελοῦσα μετ᾽ αὐτῆς οἷονεὶ σταυρόν. Λύναται ἆρά γε ἢ αὐτὴ 
μέθοδος νὰ ὑποτεθῇ, ἰσχύουσα καὶ εἷς τὸ. βιβλίον : Παραδόξως ëv αὐτῷ 

καϑαρὸν (δη]. δὲν παρουσιάξῃ κηλῖδας) σημαίνει ὅτι τὸ σπίτι ἔχει χοήματα, ἂν εἶναι 
᾿ἀκάθαρτο. (μὲ κηλῖδας) σημαίνει φτώχια, ἄνἔχῃ ὁπάς, προμηνύεται Δάνατος», (Κατ' 
ἀνοακοίνωσυν τοῦ αὐτοῦ). 

«δι «Τὸ στῆϑος τῆς ὄρνιϑος τὸ παρατηροῦν ὣς ἑξῆς :  Κἰὰν ἔχῃ ἐξάρτημά τι πρὸς 
τὸ ὁ ἄπισϑεν μέρος τὸ λέγουν καπίστρι) ἕνεκα τούτου προμηνύει τὴν ἀγορὰν ζῴου. lx 

τῶν δύο ὀστῶν, τὰ ὁποῖα εἶναι πρὸς τὰ πλόγια τοῦ στήθους, τὸ. μὲν πρὸς τὰ δεξιὰ 
ἀπεικονίδει τὸν: ἄνδρα, τὸ δὲ πρὸς τἀριστερὰ τὴν. γυναῖκα" ἐὰν εἶναι μεγαλύτερον τὸ 
δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ, περισσότερον. δὰ ζήσῃ. ὃ ἀνὴρ. τῆς γυναικὸς καὶ τἀνάπαλιν. ` [ep 
τὸ πλατὺ τοῦ στήϑους εἶναι μαῦρον καὶ ἐὰν τοῦτο εἶναι πρὸς τὰ ἄνω, ϑεωροῦν δυσ- 

᾿ τῳχίαν καὶ χρέος, ἐὰν πρὸς τὰ κάτω εὐτυχίαν καὶ τόκους». (Λαγκάδια, Γορτυνίας; 
ἔχ, τῶν ἀνεκδότων Σημειώσεων N. P. Πολίτου ΝΑ’ 49). 

7. ΦΑν τὸ cando, εἶναι ἐρυϑρόν, προμηνύεται εὐτυχία, τοὐναντίον δὲ, ἄν εἶναι 
-Αευιόν' τοῦ αὐτὸ παρατηρεῖται καὶ ἐπὶ ἑτέρου τινὸς πλατέος ὀστοῦ τῶν προβάτων»: 

| (Touoíou, Ἡ κατὰ Παγγαῖον χώρα, 1994 o. ΤΑ). 



46 T. A. Ἰέγα, Βιβλίον "Ὠμοσιλατοσκοσείας. 

φαίνεται κρατοῦσα ñ ἀντίϑετος ἀρχή: δὶς ἐν αὐτῷ τὸ δεξιόν, ὥς ϑὰ 

ἴδωμεν, λαμβάνεται ὥς δυσοίωνον, εὐοίωνον δὲ τὸ ἀριστερόν. “Ὥστε 

δὲν δύναται τοῦτο νὰ λεχϑῇ 'μετὰ μεγάλης πιϑανότητος. 

Κατὰ τὸ σύστημα τῆς ὠμοπλατοσκοπίας, ὅπερ ὑπόκειται. ëv τῷ 

βιβλίῳ, ἐπὶ. παντὸς ἐρωτήματος λαμβάνονται εἷς ἐξέτασιν μόνον τὰ ση- 

μεῖα, τὰ φαινόμενα. ἐπὶ τῆς εὐρείας W ὁμαλῆς ἐπιφανείας τῆς ὠμοπλά- 

τῆς, εἶναι δὲ ταῦτα. 

ives Q γοαμμαὶ ἐρυϑραὶ W μαῦραι καϑάπερ γραμμαὶ at ἐν ὑφά- 

«[σµασιν (o. 10, 43), 

ὀρθαὶ (9,2. 9,25. 10,4) 

ὀρθαὶ ἀπὸ ἄνωϑεν ἕως κάτω (9, 19) 

ἐπιμήκεις (8,14. 8,28) 

πεπερασμέναι εὐϑεῖαι (8,95) 

πεπερασμέναι ἀπὸ ἄνωϑεν ἕως κάτω (9,18) 

ἀγκιστροειδεῖς (8,23. 9,14) 

κατὰ «ιλάτος εὐϑεῖαι (9, 21) 

μέλαιναι (8,14. 9,15. 9,21. 10,0) μαῦραι (10,33) 

ἐρυϑραὶ (8,25. 9,2. 9,14. 9,18. 9,25. 10,4) 

σπιλάδες Ὦ στιγμαὶ μέλαιναι (9,91) 

ἐρυϑραὶ καὶ μαῦραι (10,27) 

νεφέλαι ἐρυϑραὶ (8,12. 9,10. 9.84. 10,11 3) 

μέλαιναι (8,15) 

ἀμαυραὶ (9.38) 

κύκλοι ost στέφανοι ἐουδροοὶ καὶ μέλανες (1099) 

ἐρυϑρότης (8,17) 

λευκότης. (8,19. 9,5. 10,8. 10,21). 

Ἥ χρίσις δὲ περὶ τῶν σημείων τούτων βάσιν ἔχει ἀναλόγως τοῦ. 

προβαλλομένου ἐρωτήματος 

1) τὸ. µέρος τῆς ὠμοπλάτης, ἐφ᾽ οὗ ταῦτα εὑρίσκονται ἐξα 

ëv μὲν τῷ δεξιῷ μέρει λογίζονται δυσοίωνα, ἓν δὲ τῷ ἀριστερῷ εὐοίωνα 

(8655-26. 9, 2- 4). ἐπὶ τοσοῦτον ἀγαϑόν, ὅσον ἐγγίζει πρὸς τὰ ἄνω 

(9,11) ἐπὶ τοσοῦτον κακόν, ὅσον ἐγγίζει πρὸς τὴν λαβὴν (9,29) 

9) τὸ χρῶμα τῶν σημείων᾽ 

τὰ ἐρυθρὰ μὲν προμηνύουσι κακόν, τὰ μέλανα δὲ τοὐναντίον ἀγαθὸν 

(918-932. 9,33-10,1. 10,4-6. 10, 5 -32) τὰ. ἐρυθρὰ. προσγγόλλουσιν 

ἄρρενα, τὰ μαῦρα δὲ ϑήλεα (10,225-6) 
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ἢ λευκὴ καὶ καϑαρὰ ὄψις τῆς ὠμοπλάτης δτὲ μὲν κακὸν: (10; 14-15. 

10,19-22) ὁτὲ δὲ καλὸν (8,19-90), ñ ἐρυϑρὰ δὲ ἢ καὶ ñ μέλαινα ὁτὲ 

- μὲν καλὸν (10,12-14. 10,22-26), δτὲ δὲ κακὸν (8,11- a uq 

3) τὸ σχῆμα τῶν σημείων᾽ 

ἶνες ἢ γραμμαὶ ὄρϑαὶ μὲν. προοιωνίζονται αἴσια, μὰ πλάτος δὲ ἀπαίσια 

(0924-28) ἐπιμήκεις μὲν ἢ πεπερασμέναι αἴσια, ἀγκιστροειδεῖς δὲ ἀπαίσια 

(8,22-28) ñ μὲν νεφέλη δηλοῖ καλόν, af δὲ ἵνε, ὀρϑαὶ μὲν οὖσαι 

ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω δηλοῦσι κακόν, ἁγκισιροειδεῖς δὲ χείριστον 

(99—15) at μὲν ἶνες καὶ af στιγμαὶ προαγγέλλουσι πολυτεκνίαν, ot 

δὲ κύκλοι ὥσεὶ στέφανοι γυναικῶν συζυγίαν (10,99- 50)’ 

4) τὸ πλῆϑος τῶν σημείων᾽ 

μία ἲς σηµαίνει καλόν, πολλαὶ 8’ ἶνες κακὸν (9,17 - 90). 

Ταῦτα παρὰ τῷ ἀνωνύμῳ. Παρὰ δὲ τῷ Ψελλῷ, ὅστις ὥς ἓν τῇ 

οἰωνοσκοπίᾳ, οὕτω καὶ ἐν τῇ ὠμοπλατοσκοπίᾳ «οὗ τὰ κατὰ᾽ μέρος δια- 

σαφρῆσαι» ξσκόπει «ἀλλ᾽ οἷον ἀφοριιὰς παρασχεῖν τῆς ἐντεῦϑεν μαντείας», 

δρίζεται μὲν τὸ μέρος τῆς ὠμοπλάτης, ἓν τῷ ὁποίῳ ἕκαστον ἐρώτημα 

- τίϑεται, (οὕτω «ζωῆς μὲν καὶ ϑανάτου κρίσιν ἐν τῇ ἐξοχῇ τῆς δάχεως 

ἔχουσι», πρθγνιοϊν δὲ τοῦ καιροῦ «ἔν τῷ μεταξὺ μέρει τοῦ ὠμοπιλά- 

του... ἐξ ἀμφοτέρων μερῶν τῆς ῥάχεως» ἤτοι ἓν τῷ μόσῳ τῆς ἔπιφα- 

νεία., ἐφ᾽ ἧς ἢ ἄκανϑα (ΞΞδάχιο) προσφύεται, προρρήσεις δὲ περὶ πολέ-. 

μου καὶ εἰρήνης «ἓν τῷ δεξιῷ» καὶ: «τῷ ἀριστερῷ αὐτῆς μέρει»), ἀλλ᾽ 

ἡ ἐξήγησις τῶν σημείων γίνεται κατὰ μίαν ' μόνην ἀρχήν, ἥτις καὶ ἐν 

τέλεν συνοψίζεται ὣς ἑξῆς: < Kal) καθάπαξ ἓν πάσαις ταῖς ἑρωτήσεσι τὰ 

μὲν ἐρυϑρότερα καὶ μελάντερα καὶ συγκεχυμένα τῆς χείρονος συστοιχίας 

εἰσί, τὰ Ó ἐναντία τούτων τῆς κρείττονος». ({]ολίτου, Λαογρ. Σύμμ. A’ 

79. Philologus VIII (1855) σ. 167). 

Κατὰ δὲ τὴν σημερινὴν͵ μέϑοδον, ὡς αὕτη ἐξάγεται ἔν. τῆς κατα- 

χωρισθείσης συλλογῆς, τὰ ἐξεταζόμενα σημεῖα εἶναι 

τρύπες .Ὦ στίγματα (βουλλίτσα, σφραγῖδα. µικρή, στρογγυλὴ ἢ 

ΓΙ ο τρανητή, χαρακοῦλα), 

γραμμές, (ἀνοιχτὲς W μὲ χαράγµατα μέσα), 

σύννεφα, (µπάλωμια μαῦρο, μαυράδα, καταχνιά...), 
δα Q J 35% / 5 "4 \ > ` bad ς 4 5 g! 

λαμβάνονται Ó εἷς ἐξέτασιν. οὗ uóvov τὰ ἐπὶ τῆς ὁμαλῆς ἔπιφανείας 
' κα ΡΑ n "ο 9 ~ £ es. 5 #. sS -Ν ` oe \ 

(πλάκα, πινακίδα, κάμσιος), ὣς ἓν τῷ βιβλίῳ τοῦ ἀνωνύμου, οὐδὲ τὰ ἐπὶ 

ταύτης μόνης καὶ τῆς ράχεως ὑπάρχοντα (σταυρός, ζυγός, κόφτρα) ὣς 
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παρὰ τῷ Ψελλῷ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἀρθοικῆς κοιλότητος (πρβλ: ó 

κοῦπα. εἶναι τὸ κέντροσ)᾽ ἐξετάζεται δ᾽ ἐπὶ τούτοις ὃ σχηματισμὸς τῆς 

ὅλης ὠμοπλάτης καὶ τὸ σχῆμα τῆς δάχεως ἰδίᾳ. I 

Εἰς ἕκαστον τῶν μερῶν τῆς ὠμοπλάτης προσιδιάζουσιν Mguopévar 

τινὸς παραστάσεις, καὶ λύονται ἐρωτήματα σχετικὰ πρὸς. αὗτάς: οὕτω : 

1). ἓν τῷ λαιμῷ τῆς ὠμοπλάτης ἐκ μὲν τῆς πλευρᾶς, ἐφ’ ἧς ἢ ἄκανθα 

προσφύεται (ἀπ᾽ τὸ σταυρό), at στιγμαὶ εἰκονίζουν τοὺς γοικοκυραίους 

(Hiv. Α΄ vv) καὶ τούτων φανερώνουν τὴν τύχην (ἄρ. 1,8. 2,9. 4,4. 5,5. 

7,2. 9,2. 10,8.. 11,5), ἔκ δὲ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς, τῆς ἁμαλῆς καὶ εὐρείας 

(àz τὴν πλάκα, Α΄ py, pv’ pv’’) at ὅπαὶ καὶ χαραγμαὶ ἀπεικονίδουν 

μνήματα ἥτοι θανάτους οἰκείων ñ φίλων, στενῶν ἢ. μακρινῶν συγγε- 

νῶν (ἄρ. 1,2. 9,8. 4,3. 5,4. 7, 9. Β,ϑ-καὶ 4. 10,6. 11,9), ἀρρένων ñ θηλέων 

(1,2. 3.9), μοιρῶν ἢ μεγάλων (1,4. 11,9), ὁμοίως δέ, καὶ ἰδίᾳ ϑόνατον 

γυναικὸς: ἐκ. τοκετοῦ, 2) ἐντὸς τῆς ἄρθρικῆς κοιλότητος (εούπας, A’ 

x 19. 98.8.9, 4,5. 5,6. 9,1} 

3). ἐπὶ τῆς εὐρείας καὶ ὁμαλῆς. ἐπιφανείας at πορφυρωπαὶ σκιαὶ 

καὶ. γραμμαὶ. παρέχουν προρρήσεις περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, νίκης καὶ 

ἥττης, τῶν "Ελλήνων τασσομένων πάντοτε εἷς τὸ δεξιὸν (σιοὸς τὸ σταυρό, 

Πίν. A’ 8), τῶν δὲ Τούρκων εἷς τὸ ἀριστερὸν (A’ Go.) (1.6—8. 4,6. 

5.1. 6,8. 7,4. 8,6. 95. 10,2—3, 10: 11,4); ἓν ᾧ κατὰ τὸ ἀνώτερον αὖ- 

τῆς. ἄκρον; τὸ τραγανὸν (A’ το) τὰ τεκμήρια δύνανται ν᾽ ἀναφέρων- 

ται καὶ εἷς τὴν. ἀτμοσφαιρυκὴν κατάστασιν, τὸν καιρὸν (1011. 11,4) καὶ 

εἷς τὴν ἔκβασυν. ὀμπορικῶν ἐπυχειρήσεων (1,11) ἢ τὴν ëv γένει οἴκονο- 

μικὴν: τοῦ: οἰκοδεσπότου. κατάστασιν (1,12) καὶ τὰ χρέη αὐτοῦ (1,13— 

14. 5.8. 8,1) κατὰ δὲ τὸ: μέσον αὐτῆς εἷς φυλακὴν (1,15) καὶ πυρκαϊὰν (1,15) 

Α) εἷς τὴν' δάχιν: (τὸ σταυρό, ζυγό, Πίν. Β΄ στ) κατὰ τὴν ὀρϑὴν 

αὐτῆς γωνίαν τίθεται τὸ μαντρί, τιμόνι (Qo. 2,4. 3,4) W κατ᾽ ἄλλους. ó 

γρόπος (Γ΄ γρ.) τ. Ë. ἣ περιουσία τοῦ νοικοκύρη (5,8. 11,6), ἐν τῶν 

παρατηρουμένων: δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς σκιῶν' προγινώσκεται ñ αὔξησις ἢ, ἑλάτ- 

τωσις τοῦ ποιμνίου ἤτοι ñ ἐπιτυχία q ἀποτυχία τῆς. «γέννας», ἢ ἀγορὰ 

I} πώλησις προβάτων (1,10. 2,4. 9.4. 1009) ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους ἢ αὖ 

ἔῃσις ἢ ἐλάττωσις τῶν οἰκονομικῶν του πόρων᾽ ἐνίοτε ἐκεῖ καὶ at τύχαι 

τῶν μαχομένων διαφαίνονται (1,9)' 

5) 6 τένων (κλωστὴ. τῆς κούπας, πίν. Α΄ uk) κατὰ. τὸ πιίχος αὐτοῦ 

iy τὴν. ἀντοχήν, ἣν ἔχει, ἀπεικονίζει τὸ βαλλάντιον τοῦ οἰκοδεσπότου 

(ào. 2:6: 3:5. 7,5. 8:8. 10,1. 11,2), κατ᾿ ἄλλους: δὲ τὸ ζῷον αὐτοῦ (4.8. 

5,9) WP δυιαστυιὴν ἢ ἄλλην περιπότειαν (1,16): 

6) ἐξογκώματά τινα δίκην ἀκανθῶν ἐπι τῆς ἑτέρας τῶν πλευρῶν 
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ἧς ὠμοπλάτης (πίν. Α΄ ο) παριστοῦν ἐχϑροὺς τοῦ οἰκοδεσπότου (do. 
2,8. 8,6) τέλος 

7) & τοῦ σχηματισμοῦ τῆς ὠμοπλάτης κατὰ τὸ μέσον αὐτῆς (Qo. 
9η. 3,1. 19), ὥς καὶ τοῦ τῆς ῥάχεως (1,17. 2,5. 4,7) ἐξάγονται µαν- 
τεύµατα περὶ τῆς ἔσοδείας, τῶν εἰσοδημάτων τῆς χρονιᾶς, προαγγέλλοντα 
πλοῦτον καὶ εὐτυχίαν ἢ πενίαν καὶ δυστυχίαν. 

Περαιτέρω δὲ πρὸς διευκοίνησιν τοῦ μαντεύµατος λαμβάνονται 

1) ἡ ϑέσις, τὴν ὁποίαν τὰ σημεῖα ἔχουσιν ἐν τῇ ὠμοπλάτῃ᾽ οὕτω 
α) σημεῖα ἓν τῷ δεξιῷ αὐτῆς μέρει παρατηρούμενα (ç τὸ σταυρὸ) ὅπο- 

- λαμβάνονται αἴσια, ἓν τῷ ἀριστερῷ δὲ ἀπαίσια (ἄρ. 1 6 καὶ. 2,9. 5,7. 
6,3. 7,4. 8,6. 10,2 καὶ 8. 114)’ ἐκεῖνα μὲν ἀναφέρονται sig τὸν. ἄνδρα 
καὶ τὸ γένος αὐτοῦ, ταῦτα δ᾽ sic τὴν γυναῖκα καὶ τὸ γένος αὐτῆς (1,2. 
14. 3,3. τι) πρβλ. σελ. 45,6). 

B) & τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω βαΐνοντα (ἂν ἔχουν ὅρμή, τὶς wires 
πρὸς τὴν κορφὴ, ἥτοι πρὸς τὸ ο. προοιωγίζονται καλόν, τοῦ- 
γαντίον δὲ βαίνοντα κακὸν (1,8 καὶ 9. 7,4. 8,0} 

y) ἐγγύτερον πρὸς τὰ χείλη τῆς ἀρθοικῆς κοιλότητος κείµενα, ἢ 
εἰς ἀπόστασιν an’? αὐτῶν ἴσην πρὸς τὸ μῆκος τῆς πρώτης φάλαγγος 
τοῦ. ἀντίχειρος (πίν. Γ΄ jJ), προσημαίνοντα ϑάνατον οἰκείου, ϑεωροῦν- 
ται ἁπαίσια (ἂρ, 4,3. 54. 10,6. 11,3), ëv ᾧ κατ᾽ ἄλλην ἐκδοχὴν ὡς 
τοιαῦτα ἐκλαμβάνονται τὰ κατερχόµενα κατωτέρω εἷς τὴν βάσιν τῆς ἔπι. 
πέδου ἐπιφανείας, τὴν γωνίαν τοῦ «κάμπου» (1,3 καὶ 4. 3,8. 8, 8,8 καὶ 4) 
(βλ. πίν. Λ΄ µν ΄}, ἢ τὰ ἐπὶ τῆς νοητῆς κατὰ τὸ μόσον γραμμῆς (πίν. 
A’ oB) κείµενα (3,9) ἢ καὶ τὰ ἐν τῷ δεξιῷ μέρει (11,3) 

8) ἀπόκλισις τῶν σημείων ἐκ τῆς κανονικῆς των ϑέσεως (ἂν of 
.. νοικοκυραῖοι ξεμοϊντανίσουν καὶ ἰδωθοῦ» .ἥτοι εδρεθοῦν ἐπὶ τῆς αὐτῆς 

x ὀπτυκῆς γραμμῆς, πίν. Γ΄’ 9) προμηνύει πένϑος βαρὺ ἐν τῷ οἴνῳ (do. 
44. 5,5. 9,2. 11,5), τοὐναντίον δ᾽ ὅμως χαράν, ἄν ὁ νοικοκύρης τυγ- 

᾿χάνῃ ἄγαμος (9,2). 
g) σκιαὶ ἐν τῇ γωνίᾳ τῆς δάχεως μέχρις ἀποστάσεως. δύο ἕκατο- 

στῶν τοῦ μέτρου πυκναὶ (πίν. Β΄, 3) αμ. καλόν, GAR ἕχτει- 
-γόμεναι πέραν τοῦ μέτρου τούτου κακὸν (Ho. 1,10. 9,4, 3,4. 10,9) 

2) τὸ σχῆμα τῶν σημείων καὶ ὃ σχη ματισμὸς μερῶν τινῶν τῆς 
ιὠμοπλάτης: 

a) κοιλώματα (τρύπες) ἢ στίγματα οτρογγύλιι εἰκονίζουν ἄνδρας 
καὶ μνήμοτα ἀνδρῶν (πίν. Α΄ μν), χαρογιυιὶ δὲ ἢ σχισμαὶ ἐπιμήκεις 

- γυναῖκας καὶ μνήματα γυναικῶν (πίν. À “uy y ἆρ. 1,2 καὶ 3.9.3. 3.9 Ld. 2,9. 3,2), 

4 
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τὸ péyedog δ᾽ αὐτῶν εἶναι δηλωτικὸν τῆς ἡλικίας τῶν εἰκονιζομόνων 

(1,4. 11,9). ëv ᾧ κατ ἄλλην ἐκδοχὴν ἢ ἐπιμήκυνσις τῶν σχισμῶν εἶναι 

δηλωτικὴ ἀσθενείας (9, 2) 

P) ὁπὴ διαμπερής, ἀνοιχτὴ πέρα πέρα, ὁλοστρόγγυλη, δηλοῖ τραυ- 

ματισμὸν Q φόνον οἰκείου (1,5. 2,9 πρβλ. σελ. 44 σημ. 6). ‘ 

y) σκιαὶ ἁπλούμεναι πρός τινα διεύϑυνοιν (μὲ ὁρμή, τὶς μύτες γυ- 

ορισμένες πρὸς τὰ ἐκεῖ) δηλοῦν πίνησών πρὸς τὴν αὐτὴν κατεύϑυνσιν 

(ao. 1,6. 1,8—10. 3.4, 4,6. 7,4. 8,6) ἢ βομβαοδισμοὺς (1,6). 

δ) σκιὰ ἐν σχήματι τετραγώνου εἰκονίζει φυλακήν, ἁπλουμένη δὲ 

πρὸς τὰ κάτω πυρκαϊάν (19)) 

sg) γοαμμὴ ἁπλῆ ( ἀνοιχτὴ) δηλοῖ δρόμον, ταξίδι (10,5), μὲ στί- 

γµατα δὲ ἢ χαράγματα ἑκατέρωθεν αὐτῆς αἰχμαλωσίαν καὶ αὐτὸ (10,05) 
b 

΄ ` ñ 2 Me ` ς ὃν / 

ο) γραμμαὶ διασταυρούμεναι ἀπεικονίζουν την ἑλληνικὴν σημαίαν 

τὴν “Ἑλλάδα αὐτὴν (1,7) 

Ὁ πλάτη κατὰ τὸ μέσον αὐτῆς λεπτὴ χαὶ διαιρανὴς (peu) προ- 

σημαίνει κακὴν ἐσοδείαν, δύστυχη χοονιό, Mayet. δὲ τοὐναντίον καλὴν 

δποδείαν (2%. 12) 

η) ὁμοίως κοίλη κατὰ τὸ μέσον (σὰν κουτάλι) λογίζεται χαλὴ διὰ τὸ σπίτι. 

(8,15 τοὐναντίον τὸ καράβι τῆς κόττας, σελ. 44,4, B) ἐπίσης καλὴ καὶ 

Q τ. € ` a ` ~ 3 2: ας. . k. x` / 

9) ὅταν ñ δεξιὰ πλευρα τῆς ὠμοπλάτης, ἡ πρὸς τὸν σταυρον (oct. 

A’ κ-τρ) μετρουμένη εὑρεῦῃ μεγαλυτέρο. τῆς ἑτέρας (2,9} 

x ο 
o “N. ~ , 

` 

|) δάχις καθέτως ἔπι τῆς ὠμοπλάτης προσφυοµένη κατά τινας μὲν 

λογίζεται, καλὴ διὰ τὴν τύγην τοῦ σπιτιοῦ (1,17), κατ᾿ ἄλλους δὺ χακή, 

τοὐναντίον δὲ καλὴ ὅσον περισσότορον εἶναι ποὺς τὴν μίαν πλευρὰν 

B ¿ Ὁ BY κοιλιμένη (2, 5) 
` ς 7’ ° / § A 4 ` ç. Ma Ns a 

ta) δάχις ἀνώμαλος (μὲ σκάλες) κατὰ τὴν ἄνω πλευράν τῆς πλη- 

ροφορεῖ περὶ ζημιῶν τοῦ οἰκοδεσπότου (1, 17) 

ιβ) ἀκίδες κατὰ τὴν δεξιὰν πλευρὰν τῆς ὠμοπλάτη: παριστοῦν 

ἐχϑροὺς (πίν. A’o) (2,8. 9,6) 
3 x nv ` ra 2 # 5 ` ~ 9 ο. - x 

vy) τένων παχὺς W δυσκόλως ἀποοπώμενος Gato του ὀστοῦ. δηλοῖ τὸ 

πάχος ἤτοι τὴν εὐρωστίαν τοῦ βαλλαντίου (9,6. 3,5. 7,5. 8,8. 10,7. 113} 

3) τὸ χοῶμα τῶν σημείων ἢ μερῶν τινων τῆς ὠμοσιλότης 

a) σύννεφο μαῦρο ἢ κόκκινο εἷς τὸ μέσον τῆς πλάκας (πλάτη ϑο- 

λή, σκοτιδιασμένη) οἰωνὸς κοχός, τοὐναντίον ἢ καϑαρὰ (φωτεινὴ) πλά- 

τη (4,0. 5,9 καὶ 3. 1,4. 8,5} 
8 a U FE S δ... ` ¿ = ` ΄ Ω - 

B) σύννεφο μαῦρο (μαυράδα) εἰς τὸ τρογανον προάγγελος βροχῆς 

(10,1. 11,4) καὶ ἄλλως δὲ καλὸν σημεῖον, χακὸν δ᾽ ἢ λευκότης καὶ ἢ 

διαφάνεια (1,11. 1,12): 
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y) τὸ κόνκινον εἶναι προμήνυμα τοῦ πολέμου, τὸ σποτεινὸν ἢ μαῦ- 
00. τοῦ χειμῶνος (Ἑὐρυτανία, Λαογο. Ἂ oy. 124, 70) τ τὸ κόκκινο σὰν 
τὴ φωτιὰ εἶναι σημεῖον εὐτυχίας, τὸ ἄσπρο δυστυχίας καὶ τὸ μαῦρο ση- 
ἰεῖον διχονοίας καὶ πολέμου (Μακεδονία, Abbott t, Mac. Folkl. σ. 96, 
ουσίου, Ñ| κατὰ Παγγαῖον χώρα σ. 14 [βλ. ἀνωτέρω σ. 44 σημ. 0]. 

"Ex τῶν ἀνωτέρω κατἀφανεῖς γίνονται αἲ διαφοραὶ μεταξὺ τῆς γρα- 
σιτῶς παροδοϑείσης καὶ τῆς σφζόμένης ἔτι εἷς τὰς συνηϑείας τοῦ λαοῦ 
ὠμοπλατοσχοπίας. Ἡ σημερινὴ τέχνη φαίνεται ἐξειλιγμόνη εἷς βαῦμὸν 
τελο ιότητος, τὸν ὁποῖον τὰ ὑπὸ τοῦ Ψελλοῦ καὶ τοῦ ἀνωνύμου παρα- 
διδόμενα ë δὲν μαρτυροῦσι διότι, av ᾧ παρ᾽ αὐτοῖς at ἐξηγήσεις δίδονται 
ὥς ἀπάντησις εἷς ἐρώτημα σαφῶς ἐκ τῶν προτέρων τιϑέμενον, sic τὰς 
σημδρινὰς μεϑόδους οὖν ἡ ἣ Θμοπλάτη ἀφήνεται νὰ ὁμιλήσῃ, οἳ δὲ μάν.. 
τεις εἶναι sic OE cow νὰ ἐξηγήσουν τὴν γλῶσσαν, τὴν δποίαν μία ὑπερτέρα 
ϑύναμις, ὃ ΤΉ δ δι dor ισμένων σημείων τῆς ὠμοπλάτης λαλεῖ) 

«τὰς δοξασίας δὲ ; L τὰς ἀρχός, αἵτινες ὑπόκεινται ὡς βάσις sig τὴν ἕρ- 
μηνείαν τῶν καθ᾽. ἕκαστων ΜΉΝ σημειοῦνται ἄξιαι λόγου διαφοραί 

’ ᾧ πχ. κατὰ τὰς οημερινὸς μεθόδους τὸ ἓν τῷ δεξιῷ μέρει”) σημεῖα 
λαμβάνονται γενικός Oc εὐοίωνα (G. 49, 1, a), ταῦτα 
onévy κειμένῳ (6. 393.90, « O, ⁄24O = 2 

¥ . Kal εἰς 

ἓν τῷ ἄημοσιρυ- 
2-4) φέρονται ὥς δυσοίωνα ἓν ᾧ ὙΠ ης 

Ν ω z κα u 45 Es sania ΄ S x 
ἓν αὐτῷ νὰ ὀρυϑρὰ ὑπολαμβάνονται de κακοῦ δηλωτικά, τοὐναντίον δὲ 
καλοῦ τὰ μέλενα (a 918.99. 933. 10,1. 10.4 - 6. 10,80 - 32) σήμε. 
ον, ὡς γνωστόν , ῇ Y τούτων ἐκδοχὴ εἶ-αι ὕλως Suckepoooc. 

me NG Sense αὗναι ἀρκοῦσι, νομίζω, | 
Oly τῆς σεαλοιῶς παρπδόσεως, ° AA 

δοίξωσι τὴν ἀἄλλοί- 
À ἵνα δυνηθῶμεν νὰ καθορίσωμεν 

ἀκριβῶς τὰς μεταβολής, ἃς ἔν διαφόρων λόγων ὑπέστη τὸ ἀρχαῖον oú- 
στη τῆς duh πτοπκοπίας 

-ϑλυὼν διὰ 
ο, ἀναγκαῖον κρίνομεν πρῶτον μὸν ν᾽ αὐξηθῇ 

τυναγωγῆ.; ὡς ἔνεστι λεπτομερεστάτων περὶ τοῦ ἄντικει- 
μένου. τούτου αληροφοριῶν, ἔπειτα δὲ νὰ γνωσθῶσιν af μέϑοδοι τῆς 
DMO? Ἀλανοσκοπίας, a κρατοῦσαι παρ᾽ ἄλλοις λαοῖς καὶ μάλιστα τοῖς No- 
Ὀοσλήβοις κ: αἱ τοῖς Τούρκοις, οἵτινες ἦλθον εἷς στενὴν συνάφειαν πρὸς 
Oy ἡμέτερον λαόν, 

η Ποβλ., ὁμοίαν διαφορὰν τῆς ἑλληνικῆς καὶ ῥωμαῦιῆς Ἱεροσκοπίας ἀπὸ πυρρηνυχῆς, καὶ βαβυλιονιακῆς ἐν Halliday, Greek Divination, 196 — 7. 
a) “EL διόκρισις τῶν μερῶν τῆς ὠμοπλήπης εἲς δεξιὸν καὶ ὀριστορὺν προφΏ-᾽ 
ἰσήχϑη εἰς τὴν ὠμοπλητοσκοπίαν, ὧς καὶ εἰς vip παλµωήν, ἐκ τῆς σιαρς- Qos τῆς σιτήσεως τῶν οἰωνῶν βλ. Diels, Boeitrige ain. ἐν Abhandl, d. k. 
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